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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às catorze horas, de modo virtual, 1 
pela plataforma Teams, reuniram-se: Nara Oliveira Silva Souza presidente do 2 
Colegiado, os seguintes professores: Delvio Sandri, Márcio de Carvalho Pires,  Michelle 3 
Souza Vilela e Tairone Paiva Leão. Conforme pauta encaminhada, foram discutidos os 4 
seguintes tópicos: 1) Informe: Decanato de Pós-graduação vai autorizar a prorrogação 5 
de prazos de defesa por mais três meses, sendo necessário a solicitação pelo 6 
orientador; 2) Discussão sobre a retomada de atividades de ensino de graduação e de 7 
pós-graduação, estruturada em etapas: Foi realizado um questionário via e-mail, aos 8 
professores das disciplinas do semestre 2020/1 do Programa, objetivando verificar a 9 
possibilidade do retorno não-presencial . Em doze disciplinas, a resposta foi para 100% 10 
não-presencial e três que deveria ter a parte prática, quando for possível o modo 11 
presencial. Professor Délvio sugeriu que fosse iniciado com aulas teóricas e depois 12 
fosse avaliando a situação da pandemia para retorno presencial e que fosse utilizado 13 
um mesmo sistema de modo remoto, para que ficasse mais fácil aos alunos. Professor 14 
Tairone mencionou a importância dos encontros síncronos serem no mesmo horário da 15 
disciplina, para não existir choque com outras disciplinas. Professores, Michelle e 16 
Tairone ficaram de desenvolver um tutorial para explicar como utilizar a plataforma 17 
Microsoft Teams e You Tube para disponibilizar aos professores. 3) Outros assuntos: 18 
Professora Nara informou que o Professor Ricardo Carmona deu continuidade nas aulas 19 
de forma virtual e está finalizando o semestre na disciplina Tecnologia de Sementes. A 20 
reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos, sendo esta lavrada por mim, 21 
Nara Oliveira Silva Souza, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 22 
Agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. 23 
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