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Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às oito horas e quinze minutos, no 1 
Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, reuniram-se: Ernandes 2 
Rodrigues de Alencar presidente do Colegiado, e os seguintes professores: Cícero Célio de 3 
Figueiredo; José Ricardo Peixoto; Cristina Schetino Bastos; Luiz Eduardo Bassay Blum; 4 
Tairone Paiva Leão; e Maria Lucrécia Gerosa Ramos. Conforme pauta encaminhada, foram 5 
discutidos os seguintes tópicos: 1) Informes: a) os recursos do PROAP destinados ao PPG em 6 
Agronomia deverão ser utilizados até dia 06 de setembro para atender ao Calendário de 7 
Compras da UnB, recursos para participação em congressos deverão ser solicitados via editais 8 
de apoio à pesquisa; b) Prof. Ernandes Rodrigues de Alencar informou que a CAPES 9 
disponibilizou uma bolsa de até doze meses de doutorado sanduíche no exterior para o PPG 10 
em Agronomia; c) DPP concedeu prêmio a todas as dissertações e teses indicadas pelos 11 
programas de pós-graduação ao edital de premiação de dissertações e teses da UnB de 2015; 12 
d) Prof. Ernandes Rodrigues de Alencar informou que o PPG em Agronomia irá utilizar o 13 
recurso do PDI de forma coletiva, priorizando as necessidades estruturais dos laboratórios. 2) 14 
Leitura e aprovação sem correções da ata da 82ª reunião. 3) Aprovada, após discussão, a 15 
Minuta do Edital de seleção de estudantes de mestrado e doutorado para o primeiro período de 16 
2017. 4) Aprovada a última prorrogação de prazo de defesa da discente Clarissa Campos 17 
Ferreira condicionada à defesa até 29 de setembro de 2016. Relator: Cristina Schetino Bastos. 18 
5) Aprovado o aproveitamento de 06 créditos da discente Zaenab Alnasan. Relator: Ernandes 19 
Rodrigues de Alencar. 6) Prof. Maria Lucrécia Gerosa Ramos relatou a situação de seu 20 
orientando, o discente Thiago Rodrigues Ramos Farias. O discente defendeu a Qualificação 21 
fora do prazo, não atendeu aos pedidos de correção e prazo dados pela banca e pela 22 
orientadora e, por isso, não tem os requisitos necessários para a defesa da tese ou 23 
prorrogação de prazo de defesa. Após deliberação, o Colegiado decidiu pelo desligamento do 24 
estudante. Outros assuntos: o Colegiado decidiu que a Coordenação do PPG em Agronomia 25 
deverá visitar cada laboratório para fazer levantamento de suas necessidades para decidir 26 
como será gasto o recurso do PDI. A reunião foi encerrada às dez horas e trinta e oito minutos, 27 
sendo esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, Assistente em 28 
Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de Agronomia e 29 
Medicina Veterinária. 30 
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