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ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA (75ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos vinte e sete dias do
mês de julho, do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, por vídeo conferência, com a
presença dos Conselheiros: profa. Ana Maria Resende Junqueira, que presidiu a reunião, dos professores
Armando Fornazier, Gabriel da Silva Medina, Luiz Honorato da Silva Júnior, José Márcio de Carvalho,
Karim Marini Thomé, Marlon Vinícius Brisola, Mauro Eduardo del Grossi, e as representante discentes
Le�cia de Figueiredo Assencio Abreu e Magnólia Abreu de Oliveira. Membros ausentes com jus�fica�va:
Vânia Ferreira Roque-Specht, Fabrício de Oliveira Leitão, João Paulo Guimarães Soares. Membros
ausentes: Antônio Maria Gomes de Souza Castro, Carlos Rosano Peña, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho
e Suzana Maria Valle Lima. Aberta a reunião, Profa. Ana Maria Resende Junqueira emi�u os seguintes
informes: a. Foi publicado o Edital DPG 08/2020 - Premiação de dissertação e tese e Prêmio Brasília 60
anos. Os Programas têm até dia 21 de agosto para enviar indicações de dissertações para análise do
DPG. b. Aberto edital DPI/DPG para apoio a pesquisador. O envio de propostas pelo
professor/pesquisador deve ser realizado até o dia 31 de julho. c. A primeira parcela do recurso PROAP
foi disponibilizada e os pedidos de apoio devem ser enviados para o email da secretaria do Propaga.  d. O
edital da Semana Universitária foi publicado. Profa. Ana Maria ressaltou a importância  da par�cipação
dos professores e alunos do Propaga no evento. Ela sugeriu a realização de uma live. Ela
sugeriu ainda que o Propaga ofereça uma live por mês para divulgação do Programa nas redes sociais,
inicia�va essa que vem sendo u�lizada por alguns Programas de Pós-Graduação da Área Interdisciplinar.
e. A Ficha de Avaliação da Área Interdisciplinar da Capes foi publicada, confirmando as mudanças
relatadas durante o Seminário do Propaga, realizado em 2019, ou seja, existem alterações significa�vas
na metodologia de avaliação dos Programas. Doravante serão considerados, na mesma proporção/peso,
o Programa, a Formação e o Impacto na Sociedade. Finalizados os informes da Coordenação, com a
palavra, Prof. Marlon Brisola informou sobre f. Assembléia Extraordinária da SOBER que irá ocorrer no dia
29 de julho, onde será tratada a realização do Congresso de 2021 em Brasília. Ele alerta sobre a
importância do engajamento e do  compromisso dos professores com a realização do evento que,
acredita-se, deverá ser mesmo realizado em Brasília com forte envolvimento do PROPAGA. Não havendo
mais informes, passou-se a apreciar deliberar os seguintes pontos de pauta. 1) Leitura e aprovação da
Ata da 74ª reunião do Colegiado do Propaga. Não houve sugestão de correção. A ata foi aprovada por
unanimidade. 2) Aproveitamento de estudos de Magnólia Abreu de Oliveira. O pedido foi aprovado por
unanimidade. Aproveitamento das seguintes disciplinas: O Agronegócio e o Consumidor, código 365971;
Gestão da Qualidade na Agroindústria, código 364941; Agricultura Orgânica e Agronegócio, código
319953.  3) Aproveitamento de estudos de Guilherme Almeida Machado. O pedido foi aprovado por
unanimidade. Aproveitamento das seguintes disciplinas: Eficiência e Produ�vidade no Agronegócio,
código 319937; Agricultura Orgânica e Agronegócio, código 319953. 4) Aprovação da lista de oferta para
2020/1. A lista de oferta do primeiro semestre foi apresentada para ra�ficação da oferta de disciplinas.
Os professores Antônio Maria Gomes de Castro e Suzana Maria Valle Lima informaram à
Coordenação que não ofertarão a disciplina Tópicos Especiais em Agronegócios II - Prospecção de Futuro
e Planejamento Estratégico no Agronegócio nesse semestre. Prof. Marlon Brisola e Prof. Karim Thomé
manifestaram a importância de que os dois professores ofereçam a disciplina no próximo semestre para
não prejudicar o Programa. Profa. Ana Maria Junqueira informou que eles se comprometeram a oferecer
a disciplina no semestre 2020/2, quando acreditam terá um maior número de alunos matriculado.  Todas
as demais disciplinas foram man�das. Profa. Ana Maria Junqueira solicitou a cada professor que irá
ofertar disciplina no semestre 2020/1 que envie à Secretaria do PROPAGA o Plano de Ensino ajustado
para o formato remoto até o dia 10 de agosto. Ela irá enviar aos professores um modelo de formulário
u�lizado pela FAV. 5) Análise do Edital de seleção docente. A presidente da reunião apresentou o edital
de seleção docente. Após discussão, o Edital foi aprovado por unanimidade. 6) Análise do Edital de
seleção discente 2020/2021. A presidente da reunião apresentou o edital discente com alterações para
atendimento à Resolução CEPE 44/2020 e DPG 05/2020, ambas sobre ações afirma�vas e de inclusão. O
Edital contempla também candidatos residentes no exterior, em uma única proposta, adotando o
formato de seleção via remota. O edital foi aprovado por unanimidade. Foi re�rada a Comissão de
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Seleção de novos discentes para 2021 formada pelos Professores Luiz Honorato da Silva Júnior
(Presidente), Vânia Ferreira Roque-Specht e João Paulo Guimarães Soares, como membros �tulares. Os
professores Mauro Eduardo Del Grossi e Marlon Vinícius Brisola par�ciparão da Comissão de Seleção
como suplentes.  7) Análise da solicitação de colaboração ao Propaga do Dr Ivaldo Moreira. Profa. Ana
Maria Junqueira apresentou parecer favorável à incorporação do Dr Ivaldo Moreira ao Propaga como
Pesquisador Colaborador, após apreciação da solicitação na Comissão de Pós-Graduação.  Prof. José
Márcio Carvalho alertou para a necessidade  de apresentar um planejamento onde conste os produtos e
prazos desta colaboração. Profa. Ana Maria Junqueira sugeriu a publicação de ar�go no extrato A do
Qualis Referência e a�vidades de extensão. Ela ressaltou que na norma existe a possibilidade do
colaborador atuar no ensino. Ela sugeriu uma reunião entre a Coordenação, os Professores
Armando Fornazier, Mauro Del Grossi e o Dr Ivaldo Moreira para elaboração do Plano de Trabalho. O
parecer foi aprovado por unanimidade. 8) Avaliação das logomarcas do Propaga propostas pelos
estudantes. A representante discente Magnólia Abreu de Oliveira apresentou as logomarcas propostas
pelos estudantes, com a descrição das seis logomarcas mais votadas. Deliberou-se pela apreciação das
logomarcas em duas etapas junto aos professores. Envio do power point aos professores, envio de
ques�onário para a seleção das três mais votadas e uma outra votação para a escolha da logomarca
vencedora. 9) Outros assuntos. Profa. Ana Maria junqueira solicitou aos professores a formação de uma
comissão para a seleção de dissertações para submissão ao Edital DPG 08/2020. Deliberou-se pela
formação de uma Comissão com os professores Luiz Honorato da Silva Júnior (Presidente), Gabriel da
Silva Medina e Fabrício de Oliveira Leitão. A Comissão deve promover a seleção das dissertações inscritas
até o dia 14 de agosto de 2020. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta e
oito minutos, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Danielle Ferreira Vasconcelos,
Secretária do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e
aprovada, será subscrita pela Presidente do colegiado e por mim.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Resende Junqueira, Coordenador(a) da
Coordenação de Pós-Graduação em Agronegócios da FAV, em 28/09/2020, às 13:09, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Ferreira Vasconcelos, Assistente em
administração da Coordenação de Pós-Graduação em Agronegócios da FAV, em 28/09/2020, às
13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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