
24/05/2022 13:33 SEI/UnB - 6230565 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6975026&infra_sistema=… 1/2

 
ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (78ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada ao  décimo oitavo dia do
mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze  horas, por vídeo conferência, com a
presença dos Conselheiros: Professora Ana Maria Resende Junqueira, que presidiu a reunião, dos
professores membros Armando Fornazier, Antônio Maria Gomes de Castro, Carlos Rosano Peña, Gabriel
da Silva Medina, João Paulo Guimarães Soares, Karim Marini Thomé, Luiz Honorato da Silva Júnior,
Patrícia Guarnieri, Silvia Araújo dos Reis, Suzana Maria Valle Lima e Vânia Ferreira Roque-Specht; com a
presença das discentes Le�cia de Assencio Abreu e Magnólia Abreu de Oliveira (suplente); e como
convidados Ivaldo Moreira e Rúbia Nara Rinaldi Leão de Sousa. Membros ausentes com jus�fica�va:
Professores Fabrício Oliveira Leitão, Jean-Louis Le Guerroue, José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, Marlon
Vinícius Brisola e Mauro Eduardo del Grossi. Aberta a reunião, Profa. Ana Maria Junqueira, apresentou
aos membros do Colegiado a Profa. Sílvia Araújo dos Reis, nova integrante do Propaga, deu as  boas-
vindas em nome do Colegiado e desejou sucesso à professora em suas a�vidades no âmbito do
Programa. Profa. Sílvia Araújo dos Reis pediu a palavra, agradeceu e mencionou sua sa�sfação em estar
par�cipando do Programa. Em seguida, Profa. Ana Maria Junqueira apresentou os informes da
Coordenação. I. Informes: a) O lançamento das notas está ocorrendo  via mencaoweb e não no SIGAA. A
secretaria do Propaga enviou ao endereço eletrônico dos(as)  professores e professoras orientação do
SAA sobre o tema; b) O II Seminário do PROPAGA irá ocorrer nos dias 04 e 05 de março de 2021. O
processo de Autoavaliação, a atualização do Planejamento Estratégico, a proposta do Curso de Doutorado
serão temas a serem deba�dos na ocasião. Em fevereiro, a Programação do II Seminário será elaborada
com o apoio dos professores; c) Realização de uma série de lives preparatórias para o Congresso da
SOBER. O obje�vo das lives é, além de divulgar o Congresso da SOBER, divulgar os trabalhos realizados no
âmbito do PROPAGA, atrair parceiros e fortalecer o Programa. A Comissão Legado está à frente da
a�vidade e necessita do apoio dos demais professores do Programa; d) Necessidade de nomeação de
uma comissão de bolsas e de preparação de Resolução do Programa com critérios de distribuição de
bolsas a ser enviado ao Decanato de Pós-Graduação até 28 de março de 2021. O assunto será tratado
inicialmente na Comissão de Pós-Graduação; e) Prazos de qualificação e de defesa no ano de 2021
seguirão o que determina o regulamento do curso, considerando os semestres le�vos. A Coordenadora
 solicita que os professores procurem realizar a Qualificação com a maior brevidade possível,
considerando como limite junho de 2021, para permi�r o andamento adequado das a�vidades; f) Profa.
Rúbia Rinaldi informou sobre a parceria Propaga/UnB e USP no Projeto All 4 Food e sobre os Desafios de
Startups que são três: Tecnologia e Segurança de Alimentos, ocorreu em novembro de 2020;  Novos
ingredientes, Embalagens e Materiais que ocorrerá em maio de 2021; Cadeias Produ�vas que acontecerá
em novembro de 2021. Profa. Rúbia Rinaldi informou que par�cipou do primeiro desafio representando
o Propaga e solicitou a contribuição de outros colegas do Programa nas ações. Profa. Sílvia Reis, com a
palavra, informou de seu interesse em colaborar com essa parceria; g) Prof. José Márcio Carvalho
solicitou informações sobre o EPAGRO e se colocou à disposição para colaborar na organização do evento
em 2021. Profa. Ana Maria Junqueira informou que a Comissão Legado está discu�ndo a possível
realização do EPAGRO no mês de maio de 2021 em formato virtual. As universidades parceiras estão
sendo procuradas para discu�r com o PROPAGA a viabilidade de realização do evento. h) Prof. Carlos
Rosano solicitou informações sobre a colocação de um quarto membro na banca de defesa de
dissertação. Profa. Ana Maria Junqueira informou que o quarto membro pode par�cipar da banca na
condição de  suplente. Ainda com a palavra, Prof. Carlos Rosano indagou sobre a possibilidade de um
pesquisador estrangeiro coorientar estudantes do Propaga. Profa. Ana Maria Junqueira informou que é
possível e que o processo começa com o envio de carta à Coordenação do Curso com a  indicação do
coorientador pelo Orientador, preenchimento de formulário específico e apreciação na Comissão de Pós-
Graduação. A solicitação, recebendo parecer favorável, segue para análise do Decanato de Pós-
Graduação. II. Leitura e aprovação da ATA da 77a reunião do Colegiado do Propaga. Ata aprovada por
unanimidade. III. Análise e Aprovação  do Relatório da Comissão de Seleção do Processo Sele�vo de
Discentes para ingresso em 2020/2: Prof. Luiz Honorato da Silva Júnior, Presidente da Comissão de
Seleção, relatou as etapas do processo sele�vo, todas devidamente registradas em Atas. No Edital n.
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01/2020 consta a oferta de 25 vagas, 20 para candidatos moradores em território brasileiro, na categoria
universal, e cinco vagas para candidatos residentes no exterior, também na categoria universal. Dezenove
pessoas se inscreveram no pleito e as inscrições foram homologadas na íntegra. Todas as inscrições foram
de candidatos residentes no Brasil. O referido professor informou que o processo sele�vo, que ocorreu
de forma remota, não teve intercorrências. Alguns candidatos necessitaram de apoio para acessar a
plataforma Teams, no momento da entrevista, no que foram prontamente auxiliados. Dos dezenove
candidatos inscritos, foram aprovados dezoito candidatos. Os perfis são diversos, desde recém-
graduados, funcionários da incia�va privada e servidores públicos. Com a palavra, Profa. Vânia Roque-
Specht, membro da Comissão de Seleção, ressaltou a necessidade de alguns pequenos ajustes no
processo de entrevista virtual; Prof. João Paulo Guimarães Soares, membro da Comissão de Seleção, no
uso da palavra, destacou o entusiasmo dos candidatos em fazer parte de um Curso de Pós-Graduação na
Universidade de Brasília. O Relatório da Comissão de Seleção, contendo a  descrição de todas as Etapas
do Processo Sele�vo de Discentes para o Semestre 2020/2, foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado
do Propaga. Profa. Ana Maria Junqueira agradeceu à Comissão de Seleção, pela dedicação e pela
qualidade do trabalho realizado. Agradeceu pelas dificuldades contornadas com presteza, com o auxílio
da Secretaria do Programa. A Coordenadora ressaltou que nesse  período di�cil de pandemia, um
processo sele�vo diferenciado - o primeiro realizado de forma remota no Propaga, foi um sucesso. VI.
Outros assuntos:  Prof. Antônio Maria Gomes de Castro informou sobre o livro que está em elaboração e
já conta com 21 capítulos, tratando de experiências de agronegócio no Brasil, América La�na e países
africanos. Ele solicitou apoio do PROPAGA para publicar o livro no âmbito da Universidade de Brasília.
Profa. Ana Maria Junqueira solicitou que sejam enviadas ao Propaga mais informações sobre a obra para
que a Comissão de Pós-Graduação possa analisar a solicitação e consultar a Editora da UnB sobre o
interesse na publicação. Importante também verificar a possibilidade de que colegas do Propaga possam
contribuir com a obra. Prof. Antônio Maria Gomes de Castro sugeriu que fosse feito contato com a
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Agroenergia, da Universidade Federal do Tocan�ns, para
compor as lives do Propaga, par�cipar do EPAGRO e para levantar possíveis parcerias. Nada mais
havendo a tratar, às quinze horas e 10 minutos, eu, Presidente do Colegiado, dei por encerrada a reunião,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será subscrita por mim.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Resende Junqueira, Coordenador(a) da
Coordenação de Pós-Graduação em Agronegócios da FAV, em 01/06/2021, às 17:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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