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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (76ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos vinte e oito dias do
mês de agosto, 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 membros
professores Antônio Maria Gomes de Souza Castro, Armando Fornazier, Fabrício de Oliveira Leitão,
Gabriel da Silva Medina, João Paulo Guimarães Soares, Luiz Honorato da Silva Júnior, Karim Marini
Thomé, Marlon Vinícius Brisola, Mauro Eduardo del Grossi, Suzana Maria Valle Lima, Vânia Ferreira
Roque-Specht e a representante discente Magnólia Abreu de Oliveira. Estava presente a Professora
visitante do Propaga, como convidada, Rúbia Nara Rinaldi Leão de Sousa. Membro ausente, com
jus�fica�va: Prof. José Márcio de Carvalho. Membros ausentes, sem jus�fica�va: Prof. José Eustáquio
Ribeiro Vieira Filho e Prof. Carlos Rosano Peña.  Aberta a reunião, Profa. Ana Maria Resende Junqueira
deu as boas-vindas e apresentou ao Colegiado a professora visitante do Propaga, Rubia Nara Rinaldi Leão
de Sousa, candidata aprovada em Edital da UnB/Decanato de Pós-Graduação que irá colaborar com as
a�vidades do Propaga, por um período de dois anos. Na seção informes Profa. Ana Maria Junqueira,
informou sobre a) dificuldades atuais do Decanato de Pós-Graduação para a implementação da comissão
que irá colaborar com os Programas na iden�ficação de candidatos optantes pelas vagas de ações
afirma�vas, o que impacta no edital de seleção do PROPAGA. O DPG irá dar informações mais detalhadas
na reunião prevista para o início de setembro,  b) Informou sobre a abertura de edital do CNPQ para
bolsas de mestrado e doutorado. Informou sobre a disponibilidade de uma bolsa CAPES para os alunos
do Propaga. c) Informou sobre reunião da Coordenação do Propaga com Ivaldo Moreira e os professores
João Paulo Guimarães Soares, Armando Fornazier e Mauro Eduardo Del Grossi onde foram discu�das as
possibilidades de colaboração no Propaga como Pesquisador Colaborador,. Ainda na seção Informes, 
 d) Professor Antônio Maria Gomes de Castro informou sobre par�cipação em Seminário, onde foram
apresentados os resultados dos trabalhos realizados no Peru. Informou ainda sobre projeto subme�do
para estudos sobre a cadeia produ�va do leite,  e) Professor Marlon Vinícius Brisola informou sobre
Assembleia da Sober que  confirmou a realização do Congresso da Sober em Brasília, em 2021.  1) Leitura
e aprovação da Ata da 75ª reunião do Colegiado do Propaga. A Ata foi aprovada por unanimidade. 2)
Homologação das matrículas de alunos especiais 2020/1. Foram apresentados os candidatos a alunos
especiais e as referidas disciplinas. A solicitações foram homologadas.  3) Apresentação e aprovação do
Relatório da Comissão Interna/Pré-seleção de dissertações para o Prêmio DPG de Dissertações e Teses
2018 e 2019. Professor Luiz Honorato da Silva Júnior, presidente da Comissão Interna, apresentou o
trabalho realizado pela Comissão que avaliou as candidaturas dos discentes à referida premiação. A
Comissão selecionou a dissertação de RENATO ROCHA DIAS SANTOS para representar o Propaga no
Prêmio UnB de Dissertações ano 2018 e a dissertação de BRUNO HENRIQUE CRESPO PORTO para
representar o Propaga no Prêmio UnB de Dissertações ano 2019. Após os esclarecimentos, a Ata da
Comissão Interna foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado do Programa. 4) Apresentação e
homologação do Resultado da Consulta/Enquete da Logomarca do Propaga. A discente Magnólia Abreu
de Oliveira apresentou o resultado do processo de escolha da Logomarca do Propaga. A logomarca
escolhida pela maioria foi apresentada aos presentes. Par�cipou do processo de escolha  a grande
maioria dos alunos, professores do Propaga e a técnica do Programa. O resultado foi homologado.  5)
Aproveitamento de estudos de Francisco José Diniz Barbosa Veiga. O pedido foi aprovado por
unanimidade. Aproveitamento das seguintes disciplinas: Agricultura Orgânica e Agronegócio, código
319953; Gestão da Qualidade na Agroindústria, código 364941; Gestão e Inovação Tecnológica no
Agronegócio, código 364959. 6) Aproveitamento de estudos de Alencar de Paula Libânio. Foi deliberado
pelo retorno do processo ao aluno para que proceda  indicação das duas disciplinas que deverão ser
aproveitadas, em virtude do limite máximo de créditos que podem ser aproveitados, segundo regimento
do PROPAGA. 7) Pedido de inclusão de disciplina em domínio conexo de João Vítor Borges da Silva. O
pedido foi aprovado por unanimidade. Inclusão da disciplina “Economia de Empresas”, código 380300, no
Histórico Escolar do aluno. 8) CAPES - Ficha de Avaliação / Comissões de Trabalho no Propaga. A
presidente Ana Maria Resende Junqueira apresentou a nova ficha de avaliação da Capes que prevê um
novo formato para analisar a qualidade dos programas de pós-graduação. Para fins de adequação, ajustes
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e melhorias no Propaga, foram formadas duas Comissões: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO,
sob a presidência do  Prof.  Karim Marini Thomé, composta pelos professores Ana Maria Resende
Junqueira, Fabrício de Oliveira Leitão, José Márcio de Carvalho,  Luiz Honorato da Silva Júnior e o discente
Marcos Severiano; COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, sob a presidência do
Prof. Marlon Vinícius Brisola, composta pelos professores Ana Maria Resende Junqueira, Antonio Maria
Gomes de Castro, Suzana Maria Valle Lima, Mauro Eduardo Del Grossi e a discente Magnólia Abreu de
Oliveira. 9) Outros assuntos: em outros assuntos, Profa.  Ana Maria Junqueira apresentou o pedido de
recredenciamento de docente ao Propaga feito pela Profa. Patrícia Guarnieri. O pedido foi aprovado por
unanimidade. A coordenação colocou para o grupo a solicitação, aprovada em reunião anterior, de
elaboração de normas para Professor colaborador junto ao Propaga. Prof. Marlon Brisola sugeriu que
essa elaboração ficasse a cargo da Comissão de Autoavaliação, recém formada na reunião. A sugestão foi
acatada por todos. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e cinquenta 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.

Referência: Processo nº 23106.081576/2020-39 SEI nº 5648989


