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ATA DA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA FACULDADE DE 

AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA - 2018. 

 
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dez horas e quinze 1 

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

reuniram-se: Cícero Célio de Figueiredo presidente do Colegiado, os seguintes 3 

professores: Nara Oliveira Silva Souza, Delvio Sandri, Luiz Eduardo Bassay 4 

Blum, Tairone Paiva Leão e as professoras convidadas Alessandra Monteiro 5 

de Paula e Michelle Souza Vilela. Conforme pauta encaminhada, foram 6 

discutidos os seguintes tópicos: 1) Leitura e aprovação com correções da ata da 7 

última reunião. 2) Prof. Cícero Célio de Figueiredo relatou o teor da reunião entre 8 

a Coordenação do PPG em Agronomia com o aluno Douglas Ramos Lorena e 9 

com o prof. Delvio Sandri para tratar de uma eventual orientação por parte do 10 

prof. Delvio Sandri, tendo em vista a aposentadoria do então orientador do aluno, 11 

prof. Cícero Lopes da Silva. Ficou marcada nova reunião entre o possível novo 12 

orientador, o aluno e o pesquisador da Embrapa, Dr. Lineu Neiva Rodrigues, com 13 

quem o aluno tem desenvolvido seu projeto, para esclarecimento de aspectos 14 

do projeto. 3) Prof. Cícero Célio de Figueiredo apresentou carta enviada pelo 15 

prof. Tairone Paiva Leão à Coordenação do PPG em Agronomia. Nesta carta, o 16 

prof. Tairone Leão traz considerações diversas a respeito dos processos 17 

seletivos de novos alunos nos quais participou nos últimos anos e sobre as 18 

críticas recebidas durante esse período. A carta apresenta também um balanço 19 

referente aos resultados, aos níveis de dificuldade das provas e das 20 

contribuições dos membros do PPG em Agronomia ao processo seletivo. Por 21 

fim, faz sugestões de aspectos que podem ser aprimorados, desde que 22 

baseados em ampla discussão entre todos os membros do PPG em Agronomia. 23 

Na sequência, o prof. Cícero Célio apresentou uma resposta à carta do prof. 24 

Tairone Leão, na qual reconhece a pertinência de seus argumentos e indica 25 

ações a serem adotadas para que esse assunto seja tratado de forma adequada, 26 

a saber: apresentação da carta ao Colegiado; criação de uma comissão de 27 

permanente de avaliação da seleção para repensar e fazer as mudanças 28 

necessárias ao processo seletivo; e levantamento e apresentação de dados a 29 

respeito do perfil dos alunos selecionados nos últimos processos. À luz dessas 30 

colocações, os membros do Colegiado fizeram ponderações sobre os pontos 31 

levantados e mostraram concordância com as medidas propostas pela 32 

Coordenação. 4) Prof. Alessandra Monteiro de Paula, presidente da Comissão 33 

de Seleção de alunos de Mestrado, relatou o processo seletivo para Mestrado 34 

no qual se inscreveram 74 candidatos, com duas inscrições indeferidas. Na 35 

etapa de provas, 22 candidatos foram aprovados, dos quais apenas 16 36 

alcançaram a média final de classificação prevista no Edital. Colegiado 37 

homologou o resultado. 5) Prof. Michelle Souza Vilela, presidente da Comissão 38 

de Seleção de alunos de Doutorado, relatou o processo seletivo para Doutorado 39 

no qual se inscreveram 39 candidatos, com uma inscrição indeferida. Na etapa 40 

de provas, 21 candidatos foram aprovados, todos estes alcançaram a média final 41 

de classificação prevista no Edital. Colegiado homologou o resultado, no entanto, 42 

em função da escassez de bolsas previstas para o próximo ano, ficou decidido 43 



 
 

 
Universidade de Brasília 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Programa de Pós-Graduação em Agronomia 

 

que serão convocados apenas os candidatos aprovados no número de vagas 44 

previsto para candidatos brasileiros, isto é, 14 candidatos. A reunião foi 45 

encerrada às onze horas e cinquenta e seis minutos, sendo esta lavrada por 46 

mim, Guilherme Antonio Soares Queiroz, Assistente em Administração do 47 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Faculdade de Agronomia e 48 

Medicina Veterinária. 49 
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Guilherme Antonio Soares Queiroz 
Assistente em Administração 

Cícero Célio de Figueiredo 
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