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Sª REUNIÃO DO COlEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 Aos doze dias do mês de julho de 2012, às 16 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo
2 (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-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. Foram convidados e se fizeram
5 presentes o Prof. Hans Raj Gheyi e Profa. Greice Ximena que participaram da Comissão de Seleção junto
6 com o Prof. André Azevedo Neto. O Coordenador do PPGEA iniciou a 5ª Reunião Ordinária deste Colegiado
7 apresentando os seguintes pontos de pauta: 1) Informes: reunião na PRPPG com todos os Coordenadores
8 que decidiram seguir normalmente com as atividades e cronograma previsto de matrículas e início do
9 semestre, mesmo com a paralisação dos decentes e técnicos administrativos da UFRB; quando couber,

pequenos ajustes podem ser adotados em cada programa; 2) Seleção de Candidatos: apresentação das
11 inscrições consideradas habilitadas pela Comissão de Seleção; apresentação dos resultados da Comissão de
12 Seleção para Mestrado e Doutorado, com discussão do perfil profissional dos candidatos que nem sempre
13 atende ao desejado para um programa de Pós-Graduação; dificuldade de preenchimento das vagas,
14 principalmente de mestrado, tendo em vista que muitos candidatos não terão tempo para conclusão da
15 graduação, fato que se observa em todos os inscritos, inclusive aqueles de instituições externas; de acordo
16 com o processo de seleção, a Comissão relacionou os candidatos, listados a seguir em ordem alfabética,
17 para mestra do (Diogo Mendes da Silva Lordêllo, Keivianne da Silva Lima, Mairton Gomes da Silva, Nilo
18 Ferreira de Azevedo e Vagna da Costa Pereira) e doutorado (Alide Mitsue Watanabe Cova, Edmilson Gomes
19 Cavalcante Júnior, Elves de Almeida Souza e Karla Silva Santos), preenchendo as vagas previstas de 05 para
20 mestrado e 04 para doutorado. Após as considerações da Comissão, os Profs. Aureo Silva de Oliveira e
21 Francisco Adriano destacaram a preocupação com os possíveis selecionados que não poderão iniciar o
22 curso devido a greve. Em votação, foram homologadas as inscrições e aprovados os selecionados pela
23 Comissão de Seleção; o Prof. Hans Raj comentou sobre o processo de seleção, fazendo observações para o
24 aperfeiçoamento dos critérios, inclusive tomando como referência outras instituições, sempre buscando a
25 melhoria da qualidade e maiores oportunidades de competição de candidatos; adiantou que o número de
26 concorrentes foi considerado muito bom para um processo realizado na metade do ano letivo das

instituições. 3) Critérios e procedimentos para a indicação de Orientadores: após abrir para opiniões e
28 discussão, o presidente relatou a todos que vários programas de Pós-Graduação da UFRB tem adotado o
29 critério de acompanhamento da produção qualificada docente, tomando como referência os indicadores
30 CAPESpara Equiv. Ai nos últimos 03 anos; todos opinaram e por indicação de todos, o colegiado do PPGEA
31 seguirá esse critério, obervando também a experiência docente para orientação de mestrado e doutorado
32 e projetos aprovados pelos docentes; observação e concordância de todos que nesse momento, o processo
33 de seleção está restrito a 50% das vagas previstas e que no final do ano será aberto novo processo,
34 completando 08 vagas para doutorado e 10 vagas para mestrado; consensualmente, definiu-se que será
35 realizado um estudo prévio com a produção qualificada dos docentes, não considerando a produção
36 compartilhada, no período de 2009 a 2011; a partir de então estará definida a prioridade de orientação
37 para aqueles que apresentarem maior indicador, levando em consideração também a experiência e a
38 condução de projetos aprovados em agências financiadoras; por ocasião da matrícula, os alunos serão
39 comunicados dos orientadores disponíveis; os profs. Aureo Oliveira e Francisco Adriano fizeram suas
40 considerações concordando com os procedimentos adotados pelo Colegiado para a distribuição das
41 orientações, esperando que aqueles não contemplados nesse primeiro processo, sejam atendidos na
42 próxima seleção que ocorrerá no final do ano para início em 2013; decidiu-se que o Colegiado comunicará o
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resultado a todos os selecionados, bem como, convocará os docentes para a apresentação dos
procedimentos adotados na seleção e para os critérios de indicação de orientadores nessa primeira seleção
que contempla apenas a metade das vagas previstas; 4) O que ocorrer: em primeira discussão, o colegiado
irá procurar definir um número mínimo de disciplinas que atendam a todos os selecionados, evitando a
fragmentação em pequenas turmas de sala de aula; assim, todos devem ser matriculados em um único
bloco de disciplinas, facilitando a integração e melhor rendimento, além da facilidade para os docentes com
maior número de assistentes. Não havendo nada mais a tratar, foi dada por encerrada a reunião.
E para constar, eu, Vital Pedra da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e
pelos d is membros deste Colegiado presentes na referida reunião.
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