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Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e 1 
trinta minutos, no Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2 
reuniram-se: Ernandes Rodrigues de Alencar presidente do Colegiado, os seguintes 3 
professores: Alessandra Monteiro de Paula, Cícero Célio de Figueiredo, Cristina 4 
Schetino Bastos, José Ricardo Peixoto, Luiz Eduardo Bassay Blum, Tairone 5 
Paiva Leão. Conforme pauta encaminhada, foram discutidos os seguintes tópicos: 1) 6 
Informes: a) professor Ernandes Rodrigues de Alencar citou casos de corrupção que 7 
têm ocorrido em outras universidades e aparecido na mídia, mostrando que projetos 8 
têm sido aprovados na UnB com características semelhantes aos casos de corrupção 9 
mencionados. Mostrou, assim, preocupação com o futuro da UnB tendo em vista o 10 
panorama atual; b) Edital para seleção de professor ou pesquisador visitante para 11 
programas de pós-graduação está com inscrições abertas e a seleção deverá ser feita 12 
ainda em dezembro; c) professor Ernandes Rodrigues de Alencar informou que 13 
convocará eleição para nova coordenação do PPG em Agronomia no início do próximo 14 
período letivo. 2) Leitura e aprovação da ata da 89ª reunião do Colegiado sem 15 
correções. 3) Presidentes das comissões de seleção de alunos de Mestrado, 16 
professora Alessandra Monteiro de Paula, e de Doutorado, professor Cícero Célio de 17 
Figueiredo, leram as atas elaboradas pelas comissões, nas quais indicaram a 18 
aprovação de vinte candidatos às vagas de Mestrado, sendo um estrangeiro, e quinze 19 
candidatos às vagas de Doutorado, sendo um estrangeiro. Colegiado homologou o 20 
resultado final do processo seletivo. 4) Aprovada a lista de oferta de disciplinas para o 21 
primeiro período letivo de 2018. A reunião foi encerrada às dezessete horas e quinze 22 
minutos, sendo esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, 23 
Assistente em Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da 24 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. 25 
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