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Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na 1 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, reuniram-se: Cícero Célio 2 
de Figueiredo presidente do Colegiado, os seguintes professores: Delvio Sandri, Luiz 3 
Eduardo Bassay Blum e Márcio de Carvalho Pires. Conforme pauta encaminhada, 4 
foram discutidos os seguintes tópicos: 1) Informes: a) o DPG tem demandado aos PPGs 5 
que ofertem bolsas de suas cotas para a vinda de estudantes estrangeiros por meio do 6 
convênio com o Grupo Coimbra, tendo em vista o movimento nacional estimulado pela 7 
CAPES de fomento à internacionalização das universidades brasileiras. 2) Leitura e 8 
aprovação da ata da reunião anterior sem correções. 3) Aprovada a prorrogação de 9 
prazo de defesa do discente Eder Stolben Moscon até dia 28/02/2020. Relator: Delvio 10 
Sandri. 4) Aprovada a prorrogação de prazo de defesa da discente Tamara Esteves 11 
Ferreira até dia 30/08/2019. Relator: Delvio Sandri. 5) Após o pedido de prorrogação do 12 
prazo de defesa da orientada do Dr. Fábio Gelape Faleiro, foi lido pedido do referido 13 
orientador de flexibilização da exigência de aceite de artigo para marcação de defesa 14 
das teses de Doutorado. O Colegiado considerou que as regras atuais do Regimento 15 
devem ser mantidas. 6) Aprovado com três votos a favor e um contrário o 16 
credenciamento de Renato Fernando Amabile como coorientador do discente Danilo 17 
Oliveira de Castro. Relator: Márcio de Carvalho Pires. 7) Professor Cícero Célio de 18 
Figueiredo colocou em deliberação a disponibilização de bolsa da cota do PPG em 19 
Agronomia em atendimento à demanda do DPG. O Colegiado decidiu por não ofertar 20 
uma das bolsas do programa para a vinda de estudante estrangeiro pelo convênio com 21 
o Grupo Coimbra em face da escassez de bolsas de estudos para os alunos que já 22 
estão no PPG em Agronomia. 8) Aprovada após discussão a minuta de edital para 23 
seleção de alunos estrangeiros que comprovem a disponibilidade de recursos 24 
financeiros para sua manutenção nos cursos de Mestrado ou de Doutorado. 9) Foi lida 25 
carta de aluna especial que solicitava a mudança de sua matrícula na disciplina de 26 
Sistemas de Produção de Sementes de Hortaliças para a disciplina de Genética na 27 
Agropecuária, em função da mudança do local da primeira disciplina. Colegiado aprovou 28 
a mudança da matrícula já que a aluna começou a acompanhar a disciplina de Genética 29 
na Agropecuária ainda no início do semestre letivo. A reunião foi encerrada às onze 30 
horas e trinta minutos, sendo esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares 31 
Queiroz, Assistente em Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia 32 
da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. 33 
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