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PAUTA DA REUNIÃO

1. Prorrogação de bolsa de doutorado para o discente VITOR MARTINS
VENEZIANO por mais 60 dias por ter sido testado positivamente com
COVID-19, o que impactou as análises laboratoriais de sua tese nos
últimos dois meses. Orientador: Prof. Dr. Carlos Ribeiro Rodrigues.

2. Prorrogação de bolsa de doutorado para a discente LAÍSSE DANIELLE
PEREIRA por mais seis meses, devido a atrasos na coleta de dados e
análises laboratoriais em função da pandemia. O trabalho de tese da
discente está vinculado ao projeto financiado pelo CNPq Chamada
Universal 2018 do CNPq (432144/2018-8) e que está com prazo previsto
para prestação de contas em março de 2022, o que torna de suma
importância a continuidade de pagamento de bolsa para a referida
discente. A matrícula da pós-graduanda no PPGCA-AGRO ocorreu em
03/09/2018, mas o recebimento da bolsa só iniciou em abril de 2020.
Orientador: Fernando Higino de Lima e Silva.

3. Prorrogação de Defesa de Tese do discente JALISTON JULIO LOPES
ALVES que está prevista para março de 2022 para que possa ocorrer no
mês de agosto de 2022, devido a atrasos ocorridos na execução do
projeto de pesquisa.

Registro da Reunião
Ponto Encaminhamentos, Decisões e Demais Assuntos

1. O Colegiado avaliou o pedido de prorrogação de recebimento de
bolsa de doutorado do discente VITOR MARTINS VENEZIANO e
DEFERIU a prorrogação para até 30 de novembro de 2021.

2. O Colegiado avaliou o pedido de prorrogação de recebimento de
bolsa de doutorado da discente LAÍSSE DANIELLE PEREIRA e
DEFERIU a prorrogação para até 28 de fevereiro de 2022.

3. O Colegiado avaliou a solicitação de prorrogação de Defesa de
Tese do discente JALISTON JULIO LOPES ALVES e DEFERIU o
pedido, sendo aconselhável antecipar a defesa com data prevista
para agosto de 2022.
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