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1 Aos doze dias do mês de março de 2012, às 16 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo
2 (NEAS) o Colegiado do Programa de Pos-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA): Professor Vital Pedro
3 da Silva Paz, Coordenador do Curso, Professor Áureo Silva de Oliveira, Vice Coordenador, Professor
4 Francisco Adriano de Carvalho Pereira, Representante do Doutorado e Professora Roberta Alessandra
5 Bruschi Gonçalves Gloaguen, Representante do Mestrado. Também esteve presente, como convidado, o
6 Prof. Tales Miler Soares, Coordenador do PPGCA. O Coordenador do PPGEA iniciou a 2i.! Reunião deste
7 Colegiado apresentando os seguintes pontos de pauta: 1) Informes: bolsas FAPESB e bolsas REUNI,
8 divulgação do programa em site já desenvolvido e material gráfico impresso, 2) Projeto Pedagógico e
~ Planejamento das Disciplinas a serem disponibilizadasjofertadas e 3) O que ocorrer. A Reunião focou-se no

ponto de pauta 3, onde foi discutido o Projeto Pedagógico e o planejamento das disciplinas levando em
11 consideração o início do curso em agosto de 2012 (segundo semestre), paralelamente com os discentes
12 que ingressaram no PPGCA ainda na área de concentração em Agricultura Irrigada e Sustentabilidade de
13 Sistemas Hidroagrícolas. Após várias sugestões e discussões sobre a melhor alternativa de oferta de
14 disciplinas obrigatórias e optativas, decidiu-se pela grade que define um maior número de disciplinas
15 optativas. No entendimento de todos os presentes, os cursos de mestrado e doutorado terão início com
16 disciplinas de segundo semestre, de forma a minimizar qualquer transtorno na programação de créditos
17 para discentes remanescentes do PPGCA que terão disciplinas ofertadas pelo PPGEA e também discentes
18 que iniciam no novo programa. A partir de 2013-1, a grade estará regularizada com possíveis ajustes de
19 acordo com a demanda. Entende-se, portanto, que da relação de disciplinas disponibilizadas para o
20 primeiro e segundo semestres letivos, serão efetivamente ofertadas àquelas segundo a demanda dos
21 orientadoresjorientados. Ficou esclarecido o conceito de "requerimentos obrigatório" a serem cursados
22 pelos discentes sem a contabilização de créditos. Finalizando com a aprovação do Projeto Pedagógico
23 Consolidado e o Planejamento das Disciplinas, a Coordenação enviará a todos os
24 professoresjpesquisadores a decisão do colegiado, bem como, fará convite para reunião informal para dar
25 ciência das ações e decisões. Foi realçado pelo Prof. Aureo Oliveira, a necessidade de motivar os docentes
26 para captação de recursos para pesquisas de dissertações e teses mediante projetos a serem submetidos às

agencias de fomento em editais públicos (FAPESB, CNPq, CAPES).E para constar, eu Roberta Alessandra
28 Bruschi Gonçalves Gloaguen, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos
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