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ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA (79ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, realizada ao vigésimo sétimo dia do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e um, com início às
dezesseis  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, Fabrício Oliveira Leitão, Gabriel da Silva Medina, Jean-Louis Le Guerroué,
José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, João Paulo Guimarães Soares, Karim Marini Thomé, Luiz Honorato da
Silva Júnior, Marlon Vinícius Brisola, Mauro Eduardo del Grossi, Patrícia Guarnieri e Vânia Ferreira Roque-
Specht; com a presença da representante discente Magnólia Abreu de Oliveira; e como convidados
Profa. Rúbia Nara Rinaldi Leão de Sousa e o Pesquisador colaborador Ivaldo Moreira. Membros ausentes
com justificativa: Silvia Araújo dos Reis e Suzana Maria Valle Lima. Aberta a reunião, Profa. Ana Maria
Resende Junqueira apresentou aos membros do Colegiado o Prof. Jean-Louis Le Guerroué, novo integrante
do Propaga, deu as  boas-vindas em nome do Colegiado e desejou sucesso ao professor em suas atividades
no âmbito do Programa. Prof. Jean-Louis Le Guerroué  agradeceu e falou de sua satisfação em estar
participando do Programa. Em seguida, Profa. Ana Maria Junqueira apresentou os informes da
Coordenação. I. Informes: A) O Coleta Capes, na Plataforma Sucupira, foi enviado para a avaliação do
Decanato de Pós-Graduação. B) A dissertação do discente João Vítor Borges da Silva, ex-orientado do Prof.
Carlos Rosano,  foi enviada para concorrer ao prêmio George Edward Shuch, concedido à melhor dissertação
de Mestrado em Economia Rural, no Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e
Sociologia Rural. C) Ainda não houve distribuição de recursos financeiros no ano de 2021. Não foram
distribuídos os recursos do PROAP para os Programas, bem como não foram distribuídos os recursos da
Matriz da FAV. Ambos aguardam liberação do orçamento pela União. D)  Professor Marlon Vinícius Brisola
informou sobre a significativa adesão de  professores, técnicos e alunos na organização do Congresso da
Sober e agradeceu a participação e o empenho de todos. E) Professora Rúbia Nara Rinaldi Leão de Sousa
informou sobre as ações do Projeto All 4 Food e convidou os professores do PROGRAMA que tiverem
interesse a se engajarem nas ações.  II - Leitura e aprovação da Ata da 78a reunião do Colegiado do
Propaga: A Ata foi lida e aprovada com uma abstenção, a do professor Jean-Louis Le Guerroué que não
estava presente na reunião. III - Lista de oferta de disciplinas para 2021/1: A lista de oferta foi
apresentada e aprovada por unanimidade. III - Credenciamento e Descredenciamento de Orientadores: A
presidente da reunião informou a proximidade da data do término do credenciamento dos professores José
Eustáquio Ribeiro Vieira Filho e Vânia Ferreira Roque-Specht. Informou ainda que a Comissão de Pós-
Graduação (CPG) deliberou por não indicar orientando para os professores que não estejam apresentando a
produção de artigos em revistas indexadas, segundo normas da CAPES e Regulamento do
PROPAGA.  Dessa forma, a CPG deliberou pela não indicação de orientando para o Prof. José Eustáquio
Ribeiro Vieira filho, nesse momento, e recomedou que seja dado ao professor um prazo para trabalhar a
produção intelectual, mesmo procedimento recomendado a outros professores do PROPAGA em anos
anteriores. A recomendação da CPG foi aprovada por unanimidade. O professor Fabrício Oliveira Leitão
solicitou que a produção intelectual de todos os professores seja divulgada para facilitar o acompanhamento
e o planejamento dos professores.  IV- Indicação de Orientadores para os discentes ingressantes em
2020/2: A presidente da reunião apresentou a indicação de orientadores para a turma 2020/2, elaborada pela
Comissão de Seleção, analisada, ajustada e recomendada pela CPG. Após discussão e ajustes, a lista
orientadores-orientandos foi aprovada por unanimidade. V - Edital de Seleção de Discentes 2021/2: A
professora Ana Maria Resende Junqueira apresentou o Edital, contendo a mesma composição de texto já
avaliada e aprovada pelo Colegiado, em 2020, e com as ações afirmativas, obrigatórias para os Editais a
serem lançados em 2021. Após os esclarecimentos sobre o número de vagas, considerando as
ações afirmativas, o edital foi aprovado por unanimidade. VI - Processo de Autoavaliação - Instrumentos
de Coleta de Dados: A presidente da reunião apresentou os instrumentos elaborados para uso em fluxo
contínuo e coleta de dados para autoavaliação do Programa. Os questionários apresentados foram aprovados
por unanimidade. VII - Planejamento Estratégico versão 2020: Professora Ana Maria Resende Junqueira
apresentou a nova versão do Planejamento Estratégico do Propaga, enviado previamente a todos os
professores, e agradeceu a colaboração de todos na elaboração do documento, em especial ao Prof. Marlon
Vinícius Brisola, pela dedicação e cuidados na atualização do documento. Os professores Antônio Maria
Gomes de Castro e Marlos Brisola alertaram sobre a necessidade de que todos se apropriem do Planejamento
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Estratégico e da importância de que comissões sejam criadas para implementação e monitoramento das
ações.  VIII- Outros assuntos. Professor Antônio Maria Gomes de Castro informou sobre sua participação
em um Projeto de Fruticultura a ser realizado com o apoio da Emater-DF, com a participação de professores
e alunos do PROPAGA. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinquenta minutos, 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 01/06/2021, às 17:30, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.
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