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Aos oito dias do mês de fevereiro de 2012, às 11 horas, reuniram-se no Núcleo de Engenharia de Água e
Solo (NEAS) o Colegiado do Programa de Pos Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA): Professor Vital
Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Professor Áureo Silva de Oliveira, Vice Coordenador, Professor
Francisco Adriano de Carvalho Pereira, Representante do Doutorado e Professora Roberta Alessandra
Bruschi Gonçalves Gloaguen, Representante do Mestrado. O Coordenador do PPGEA iniciou a 1ª Reunião
deste Colegiado apresentando os seguintes pontos de pauta: 1) Informes, 2) Planejamento das Atividades e
3) O que ocorrer. A Reunião focou-se no ponto de pauta 2, onde foi discutido o planejamento das
atividades referentes à implantação do PPGEA. A primeira definição foi o Calendário de reuniões do
colegiado (reuniões ordinárias com autoconvocação), toda 2ª quinta-feira do mês, que ficaram agendadas
para os dias 08/03/2012, 12/04/2012, 10/05/2012, 14/06/2012 e 12/07/2012, entre 16 e 17horas; quando
uma das datas coincidir com feriado a reunião ocorrerá no dia útil seguinte em horário a ser definido. A
ocorreu a discussão da necessidade de definição de datas limites de ações e atividades de acordo com o
calendário acadêmico de pós-graduação da UFRB. O inicio do curso ocorrerá em 13/08/2012 e a matricula
de 07 a 10 de agosto de 2012. A divulgação da seleção e comunicação aos candidatos se dará de 09 a
16/07/2012. Estabeleceu-se um período para formação de uma Comissão de Seleção de Candidatos e uma
Comissão de Bolsas (para definição de critérios para concessão de bolsas de estudo). Esta nomeação deve
ocorrer até 14/06/2012. O Edital de Seleção ficará aberto de 15 de maio a 22 de junho de 2012 e a data
limite de inscrição (considerando a postagem de documentos) será no dia 22/06/2012. Os critérios para
credenciamento de novos possíveis orientadores, seguindo sugestão do professor Francisco Adriano,
deverão ser definidos após a exaustiva divulgação e posterior demandas ao PPGEA. As normas para
concessão de bolsas Sanduiche e conversão de Mestrado para Doutorado, bem como, a cartilha do
estudante de PGEA serão discutidas em 10/05/2012. Em relação à definição de vagas para Mestrado e
Doutorado, estabeleceu-se que o ideal neste primeiro processo seletivo seria reduzi-Ias em relação ao que
foi proposto no APCN, sendo 5 vagas para mestrado e 4 para doutorado. O critério para seleção neste
primeiro processo seletivo, sugerido pelo professor Vital Paz, foi que apenas um barema do CV do
candidato fosse levado em consideração, seguindo o critério do PPGCA, o que foi acatado por todos. Ainda
segundo o professor Vital Paz, o projeto pedagógico do PPGEA deve ser definido com urgência para
aprovação no CCAAB e CPG. A professora Roberta Bruschi e o professor Francisco Adriano ficaram
responsáveis em apresentar os modelos de PPC de outros cursos. Segundo o professor Vital Paz, o material
para divulgação do PPGEA já esta sendo providenciado: home page, cartaz, folder impresso, folder
eletrônico, papel timbrado e deverá estar pronto antes do prazo estabelecido neste cronograma, 12 ~
abril de 2012. Enfatizou-se a importância da brevidade desta divulgação por todos os presentes na reuni .
O plano de disciplinas para registro no CRA deverá ser preenchido e enviado por cada professor d
Programa em um formulário já disponibilizado, o qual será solicitado via email a todos pela Coordenação _ '-._
Para discussão relacionada à grade de ofertas de disciplinas (fluxograma anual ou bianual), disciplinas ~
previstas para Mestrado e Doutorado em Ciências Agrárias, estudando a possibilidade de alunos de
Engenharia Agrícola façam as mesmas disciplinas para otimizar o tempo do professor em sala de aula e
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disciplinas/professor/semestre fossem previamente organizadas para o planejamento do docente. Pontos. ,p
para serem trabalhados imediatamente seguindo o planejamento das atividades: criação de um email para
a PPGEA oficial e alternativo, desenvolvimento de um formulário de matrícula/trancamento, cobrança J;."'?
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43 junto à administração central de regularização de alguns pontos para que o projeto FINEP e infraestrutura
44 para inicio de aula possam se estabelecer e solicitação de apoio para bolsas junto à FAPESB, CAPES, CNPq,
45 REUNI e UFRB. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião do Colegiado do PPGEA. E para constar, eu Roberta
46 Alessandra Bruschi Gonçalves Gloaguen, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e
47 pelos demais membros deste Colegiado, presentes na referida reunião.
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