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Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas e 1 

vinte minutos, no Auditório da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2 

reuniram-se: Ernandes Rodrigues de Alencar presidente do Colegiado, os 3 

seguintes professores: Cícero Célio de Figueiredo, José Ricardo Peixoto, 4 

Luiz Eduardo Bassay Blum, o representante discente Eder Stolben Moscon 5 

e o professor convidado Tairone Paiva Leão. Conforme pauta encaminhada, 6 

foram discutidos os seguintes tópicos: 1) Informes: a) recursos do PROAP foram 7 

disponibilizados, a distribuição ocorrerá conforme anos anteriores a cargo do 8 

novo coordenador; b) a bolsa do PNPD sob responsabilidade da prof.ª Maria 9 

Lucrécia Gerosa Ramos ficará disponível em breve, sua forma de 10 

disponibilização será definida pelo novo coordenador; c) a Universidade de 11 

Brasília irá implementar uma política de cotas raciais para ingresso na pós-12 

graduação, os programas deverão discutir e opinar sobre os termos dessa 13 

política. 2) Leitura e aprovação da ata da 92ª reunião do Colegiado com 14 

correções. 3) Aprovada a prorrogação de prazo de defesa até dia 29 de junho de 15 

2018 do discente Paulo Roberto Pereira, mediante apresentação de material 16 

mais consistente. Relator: Cícero Célio de Figueiredo; 4) Homologado o 17 

resultado da Eleição à Coordenação do PPG em Agronomia, após leitura da ata 18 

da Comissão de Seleção pelo seu presidente, prof. Tairone Paiva Leão. Com 19 

14 votos favoráveis e 2 em branco, prof. Cícero Célio de Figueiredo, candidato 20 

único, foi eleito Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia 21 

para o período 2018-2020. 5) Prof. Ernandes Rodrigues de Alencar fez um 22 

balanço de sua gestão como Coordenador do PPG em Agronomia, apontando o 23 

logro de sete bolsas de empréstimo, entre bolsas de Mestrado e de Doutorado, 24 

o aumento do número de defesas e a redução dos casos de prorrogação de 25 

prazo de defesa. Outros assuntos: a) O PPG em Agronomia recebeu uma 26 

inscrição de candidato ao curso de Doutorado no âmbito do Programa de 27 

Formação de Professores de Países Africanos (ProAfri). Colegiado analisou a 28 

formação, o currículo e a proposta de pesquisa do candidato Antonio Caetano 29 

Tomocene Rosse, mas decidiu não aprovar o candidato devido à não 30 

correspondência da proposta de pesquisa do candidato com as linhas de 31 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Agronomia e de seus docentes 32 

credenciados. A reunião foi encerrada às quinze horas e vinte minutos, sendo 33 

esta lavrada por mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, Assistente em 34 

Administração do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de 35 

Agronomia e Medicina Veterinária. 36 
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