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7ª REUNIÃO DO COlEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1
2
3
4
5
6
7
8

Aos trinta e hum dias do mês de julho de 2012, às 11 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. Foram convidados e se fizeram
presentes o Prof. Andre Dias Azevedo Neto e Profa. Greice Ximena Santos Oliveira. O Coordenador do
PPGEA iniciou a 7ª Reunião Ordinária deste Colegiado apresentando os seguintes pontos de pauta: 1)
Informes: continuidade da greve dos docentes; 2) Início das atividades do PPGEA - Semestre 2012-2: o
Coordenador ponderou a necessidade de início das atividades o mais rápido possível após o término do
período oficial de matrícula; com as considerações da necessidade de matrícula e início do curso, para
possível oferta de bolsas, sendo indispensável a regularidade dos discentes e do próprio Programa, por
unanimidade foi decidido que as atividades serão iniciadas no próximo dia 20 de agosto, sendo
indispensáveis os ajustes para compensação de conteúdos pedagógicos em vista do calendário acadêmico
oficial estabelecer o semestre 2012-2 a partir do dia 13 de agosto; 3} O que ocorrer: o Colegiado mantém a
observação de cumprimento ao Edital de Seleção, que exige a comprovação de conclusão de graduação ou
mestrado, para a efetivação da matrícula na data estabelecida e de conhecimento de todos os
selecionados. Finalmente, o Coordenador 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
pelo ais membros deste Colegiado e convidados presentes na referida reunião.
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