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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze 1 
minutos, no Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, reuniram-se: 2 
Ernandes Rodrigues de Alencar presidente do Colegiado, e os seguintes 3 
professores: Cícero Célio de Figueiredo; Carlos Roberto Spehar; Cícero Lopes da 4 
Silva; Luiz Eduardo Bassay Blum; Márcio de Carvalho Pires; Samuel Martin; 5 
Marcelo Fagioli; José Ricardo Peixoto; Tiago Pereira da Silva Correia e Tairone 6 
Paiva Leão. Conforme pauta encaminhada, foram discutidos os seguintes tópicos: 1) 7 
Informes: a) professores devem se atentar ao prazo de oferta de disciplinas para o 8 
segundo período de 2017, para não interferir na matrícula; b) a partir do segundo 9 
período letivo de 2017, os alunos de pós-graduação realizarão matrículas em 10 
disciplinas por meio do MatrículaWeb, mas os orientadores deverão dar seu aval à 11 
matrícula que lhes será comunicada por lista emitida pela Secretaria; c) o DPG não 12 
está aceitando trancamentos de matrícula fora do prazo, dessa forma os alunos e 13 
orientadores devem se atentar ao planejamento de cada semestre; d) FINATEC 14 
publicou edital para auxílio a eventos e publicações, outros editais também estão 15 
abertos do DPG e do DPI; f) professor Ernandes Rodrigues de Alencar relatou o 16 
empecilho que discentes do programa têm encontrado para desenvolver suas 17 
pesquisas na Embrapa Cerrados, esta unidade não está aceitando a assinatura digital 18 
por parte da UnB. O DPG já entrou em contato com a unidade e decidiu que 19 
momentaneamente os credenciamentos de pesquisadores da Embrapa Cerrados junto 20 
à programas de pós-graduação da UnB estão suspensos e eles não poderão orientar 21 
novos estudantes até que a situação seja normalizada. 2) Leitura e aprovação da ata 22 
da 86ª reunião do Colegiado com correções. 3) Apresentação da reformulação do 23 
Regimento do Programa de Pós-Graduação em Agronomia em função da Resolução 24 
080/2017. Os professores discutiram a reformulação e após alterações o Regimento 25 
reformulado foi aprovado. 4) Aprovado o recredenciamento de Tairone Paiva Leão 26 
como orientador de Mestrado junto ao PPG em Agronomia. Relator: Ernandes 27 
Rodrigues de Alencar. A reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos, sendo 28 
esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, Assistente em 29 
Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de 30 
Agronomia e Medicina Veterinária. 31 
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