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Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na 1 
Sala da Direção da FAV, reuniram-se: Ernandes Rodrigues de Alencar presidente 2 
do Colegiado, e os seguintes professores: José Ricardo Peixoto; Cícero Célio de 3 
Figueiredo; Luiz Eduardo Bassay Blum; Tairone Paiva Leão. Conforme pauta 4 
encaminhada, foram discutidos os seguintes tópicos: 1) Informes: a) O Programa 5 
solicitou quatro bolsas do Edital de Bolsas da FAP-DF e conseguiu implementar três 6 
de mestrado e uma de doutorado; b) Alguns discentes do Programa, que têm 7 
desenvolvido suas pesquisas junto à Embrapa, não cumprem os prazos de 8 
qualificação devido às demandas dos orientadores e co-orientadores daquela 9 
instituição que não se atentam aos prazos da Universidade de Brasília. 2) Leitura e 10 
aprovação com correções da ata da 77ª reunião. 3) Seguindo parecer, o Colegiado 11 
solicitou mais informações sobre a contribuição da pesquisadora Giovana Alcantara 12 
Maciel para a pesquisa da discente Daiane dos Santos Soares com vistas à 13 
embasar a aprovação de seu credenciamento como co-orientadora da discente. 14 
Relator: Luiz Eduardo Bassay Blum. 4) Aprovado o pedido de aproveitamento de 4 15 
créditos da discente Zaenab Alnasan. Relator: Cícero Célio de Figueiredo. 5) 16 
Aprovada lista de oferta de disciplinas para o primeiro período letivo de 2016. 6) 17 
Homologados os resultados do processo seletivo para estudantes de mestrado e 18 
doutorado para o primeiro período de 2016. Também foi decidido que as vagas não 19 
preenchidas por candidatos ao mestrado não serão remanejadas como vagas para 20 
doutorado devido a pouca oferta de bolsas. 7) Outros assuntos. a) Aprovada a 21 
prorrogação de defesa de qualificação da discente de mestrado Bruna Freire 22 
Domingues da Costa devido a problemas de saúde comprovado por meio de 23 
atestados médicos. Os demais estudantes que não defenderam a qualificação no 24 
prazo serão considerados reprovados e, conforme as normas, terão 90 dias para 25 
realizar a defesa. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos, sendo 26 
esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, Assistente em 27 
Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de 28 
Agronomia e Medicina Veterinária. 29 
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