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Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 1 

minutos, de modo virtual pela plataforma Microsoft Teams, reuniram-se: Nara 2 

Oliveira Silva Souza, presidente do Colegiado, e os seguintes professores: 3 

Delvio Sandri, Michelle Souza Vilela, Maria Lucrécia Gerosa Ramos, Ricardo 4 

Carmona e Tairone Paiva Leão e o representante discente, Christian Viterbo 5 

Maximiano. Conforme pauta encaminhada, foram discutidos os seguintes 6 

tópicos: 1) Informes: reunião do DPG a respeito dos editais de seleção e PROAP: 7 

muitos programas têm enfrentado dificuldades para elaborar seus editais e 8 

utilizar os recursos do PROAP, mas o PPG em Agronomia tem conseguido 9 

utilizar o PROAP ainda que alguns professores ainda não tenham solicitado a 10 

utilização; 2) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior com correções; 3)    11 

Apresentação da minuta do edital de seleção e da adoção das ações afirmativas 12 

neste edital. O Colegiado deliberou que, em razão da não obrigatoriedade de 13 

adoção das cotas antes do primeiro período letivo de 2021, não seria o momento 14 

de implementar as ações afirmativas neste edital já que a seleção é para o 15 

segundo período de 2020. Após deliberação e ajustes, o Colegiado aprovou a 16 

minuta de edital de seleção para ingressos de novos alunos de mestrado e de 17 

doutorado no segundo período de 2020; 4) A CAPES concedeu prorrogação de 18 

permanência de bolsa de estudos de até seis meses em razão da pandemia. A 19 

Coordenação decidiu dar a prorrogação de apenas três meses para reduzir o 20 

impacto na disponibilização de bolsas para novos estudantes. O Colegiado 21 

apoiou a decisão de prorrogação de apenas três meses para os alunos do PPG 22 

em Agronomia. A reunião foi encerrada às doze horas e três minutos sendo esta 23 

ata lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, Assistente em 24 

Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de 25 

Agronomia e Medicina Veterinária. 26 
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