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6ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 Aos vinte dias do mês de julho de 2012, às 08 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo

(NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-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. Foi convidada e se fez presente a Ora.
Greice Xime na Santos Oliveira. O Coordenador do PPGEA iniciou a 6ª Reunião Ordinária deste Colegiado
apresentando os seguintes pontos de pauta: 1) Informes: continuidade da greve dos docentes e nova
reunião na PRPPG, nesse mesmo dia a tarde, com todos os Coordenadores para discussão da normalmente
das atividades 2) Seleção e confirmação de candidatos: apresentação das notificações de confirmação dos
selecionados, com apenas 01 para mestrado e 03 para doutorado; a greve nas IFES é o motivo da
desistência dos selecionados; 3) Seleção de alunos especiais: após discussões e ponderações do Prof. Aureo
e do Prof. Francisco Adriano, decidiu pela divulgação de um processo seletivo simplificado para alunos
especiais, com 04 vagas para mestrado e 01 para doutorado, tomando como referência a seleção que
ocorreu para alunos regulares; 4) Cadastro das disciplinas: a Coordenação providenciou todas as
informações para a SURRAC (Superintendência de Regulação e Registros Acadêmicos) proceder o registro
de toda a grade curricular do PPGEA; todas as disciplinas do PPGEA receberão nova codificação; de acordo
com recomendação e solicitação da SURRAC, o Projeto Pedagógico Consolidado foi enviado oficialmente ao
CCAAB para conhecimento e encaminhamentos e deve ficar disponibilizado na PRPPG e na SURRAC; 5)
Dic:cipl!n3S para o semestre 2012-2: consensualmente, o Colegiado indicou as disciplinas "Geoinformações
e sensoriamento remoto", "Otimização de uso da água em projetos hidroagrícolas" e "Água e solutos do
sistema solo-planta", para serem ofertadas nesse semestre, permitindo que todos os ingressos sejam
matriculadas nas 03 disciplinas, entendidas como importantes para todas as linhas de pesquisa do
programa; as disciplinas também ficam disponibilizadas para discentes do PPGCA que poderão cursa-Ias
para complementação da creditação; 6) Inicio das atividades do semestre 2012-2: seguindo as discussões
entre Coordenadores de PG, o colegiado concordou que as atividades seja iniciadas no próximo dia 27 de
agosto, sem prejuízos ao conteúdos e rendimento recomendados; no entanto, pode ocorrer nova discussão
e o colegiado poderá voltar a deliberar, se pertinente, sobre o início das atividades; 7) Parecer do pedido de
credenciamento da Profa. Thais Emmanuelle Monteiro dos Santos: o relator, Prof. Aureo, leu o parecer
descrevendo o perfil e a produção qualificada da Profa. Thais, recomendando o credenciamento como
docente permanente; Prof. Francisco Adriano apresentou sua opinião resaltando a coerência da análise do
Prof. Aureo e por unanimidade foi aprovado o parecer com a inclusão da referida Profa. no corpo docente
permanente do PPGEA; 8) O que ocorrer: o Coordenador enfatizou a preocupação com a greve e o risco de
comprometimento da pós-graduação, se configurada a continuação da greve, inclusive para a concessão de
bolsas pelas agências; finalmente, reitera que o Colegiado deverá ser convocado para qualquer
desdobramento decorrente da greve. Não havendo nada mais a tratar, foi dada por encerrada a reunião.
E para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e
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