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Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às catorze 1 

horas e trinta e três minutos, de modo virtual pela plataforma Microsoft Teams, 2 

reuniram-se: Nara Oliveira Silva Souza, presidente do Colegiado, e os seguintes 3 

professores: Delvio Sandri, Michelle Souza Vilela, Maria Lucrécia Gerosa Ramos 4 

e Ricardo Carmona. Conforme pauta encaminhada, foram discutidos os 5 

seguintes tópicos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior com 6 

correções; 2) Coordenação apresentou demanda da Direção da FAV de 7 

definição de um perfil de profissional a ser contratado como professor para o 8 

quadro da FAV. Após discussão, o Colegiado propôs que o profissional a ser 9 

contratado deve ter condições de atuar na orientação de alunos de pós-10 

graduação e na oferta de disciplinas, além disso o profissional deve se enquadrar 11 

em uma das três linhas de pesquisa do PPG em Agronomia. Também foi 12 

recomendado que conste do edital de seleção desse profissional, como pré-13 

requisito, os mesmos critérios necessários ao credenciamento de um professor 14 

como orientador junto ao PPG em Agronomia; 3) O Colegiado negou por 15 

unanimidade o pedido de trancamento geral de matrícula do discente de 16 

Mestrado Maurício do Nascimento Vieira seguindo o entendimento do parecer 17 

da professora relatora de que o motivo do pedido não se trata de impedimento 18 

involuntário do discente. Relatora: Michelle Souza Vilela. A reunião foi encerrada 19 

às quinze horas e quarenta minutos sendo esta ata lavrada por mim, Guilherme 20 

Antonio Soares Queiroz, Assistente em Administração do Programa de Pós-21 

Graduação em Agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. 22 
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