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Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às catorze horas e quinze minutos, 1 
de modo virtual pela plataforma Microsoft Teams, reuniram-se: Nara Oliveira Silva 2 
Souza, presidente do Colegiado, e os seguintes professores: Delvio Sandri, Márcio de 3 
Carvalho Pires, Maria Lucrécia Gerosa Ramos e Tairone Paiva Leão. Conforme pauta 4 
encaminhada, foram discutidos os seguintes tópicos: 1) Informes: a) reunião com o 5 
Decanato de Pós-Graduação realizada em 12 de agosto para esclarecimento das 6 
dúvidas sobre a retomada do semestre 2020/1: alunos com defesa prevista até fevereiro 7 
de 2021 terão um prazo de conclusão até o fim do segundo semestre letivo de 2020; 8 
professores terão autonomia para decidir qual plataforma utilizar para ministrar suas 9 
aulas; b) planos de atividade e de contingência de uso dos laboratórios são necessários 10 
para realização de atividades presenciais, esses planos devem ser aprovados; 2) Leitura 11 
e aprovação da ata da reunião anterior sem correções; 3) Edital DPG 008/2020 - Prêmio 12 
UnB de Dissertação e Tese 2018 e 2019: houve apenas uma inscrição da discente 13 
Juliana Martins de Oliveira, com a documentação completa a indicação foi aprovada 14 
pelo Colegiado; 4) Edital de seleção deve ser pensado para início no segundo período 15 
de 2020, não há um modelo oficial adequado a uma seleção à distância, mas outros 16 
PPGs têm conseguido aprovar editais dessa forma. Professores discutiram a 17 
possibilidade de elaboração de um edital de seleção. Decidiu-se pela criação de uma 18 
comissão para elaboração de um edital para se verificar se é viável fazer uma seleção 19 
à distância; 5) Outros assuntos: em uma pré-avaliação do relatório Sucupira do 20 
programa verificou-se uma melhora das publicações e da própria elaboração do 21 
relatório. A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos, sendo 22 
esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, Assistente em 23 
Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de 24 
Agronomia e Medicina Veterinária. 25 
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