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Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às oito horas e quinze 1 

minutos, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em, reuniram-se: Cícero 2 

Célio de Figueiredo presidente do Colegiado, os seguintes professores: Nara 3 

Oliveira Silva Souza, Delvio Sandri e Márcio de Carvalho Pires. Conforme 4 

pauta encaminhada, foram discutidos os seguintes tópicos: 1) Informes: a) prof. 5 

Delvio Sandri relatou reunião com o aluno Douglas Ramos Lorena e acordou 6 

orientar o aluno, após a apresentação de projeto de pesquisa viável para 7 

qualificar. Ficou acordada também a coorientação por parte do pesquisador da 8 

Embrapa, Dr. Lineu Neiva Rodrigues; b) prof. Cícero Célio de Figueiredo relatou 9 

o processo de distribuição das novas orientações, devido a uma redução na 10 

aprovação dos novos alunos no processo seletivo, a Coordenação tem 11 

encontrado dificuldades em distribuir as orientações, sendo que a prioridade é 12 

designar pelo menos um aluno por orientador credenciado; c) grande parte dos 13 

alunos com defesa prevista para o mês de fevereiro de 2019 indicaram que irão 14 

pedir prorrogação do prazo de defesa, a Coordenação irá discutir com os 15 

orientadores as estratégias para desenvolvimento das pesquisas para evitar 16 

tantos atrasos no futuro. 2) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior sem 17 

correções. 3) A discente Zaenab Alnasan apresentou pedido de registro de 18 

patente em substituição ao aceite para publicação de artigo (exigência 19 

regimental para marcação da banca de defesa) e solicitou a homologação de 20 

sua banca de defesa, tendo em vista que o registro de patente requer sigilo para 21 

publicações. O Colegiado decidiu homologar a banca de defesa da aluna em 22 

vista do exposto. 4) Aprovado o credenciamento de Alessandra Monteiro de 23 

Paula como orientadora específica do aluno Thales de Castro Silva. Relator: 24 

Cícero Célio de Figueiredo. 5) Aprovado o credenciamento de Ernandes 25 

Rodrigues de Alencar como coorientador da discente Maíra Lopes D’Ávila. 26 

Relator: Márcio de Carvalho Pires. 6) Aprovada a prorrogação de prazo de 27 

defesa da discente Divina Cleia Resende dos Santos até dia 17/01/2020. 28 

Relator: Delvio Sandri. 7) Aprovada a prorrogação de prazo de defesa do 29 

discente Jeferson Fernandes Diniz Filho até dia 25/06/2019. Relator: Nara 30 

Oliveira Silva Souza. A reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e cinco 31 

minutos, sendo esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, 32 

Assistente em Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da 33 

Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. 34 
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