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g!! REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
No dia e trinta e hum do mês de novembro de 2012, às 16 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, e Roberta
Alessandra Bruschi Gloaguem, representante do Mestrado. Foi convidada e se fez presente a Dra.
Greice Ximena Santos Oliveira. O Coordenador do PPGEA iniciou a 8ª Reunião Ordinária deste Colegiado
apresentando os seguintes pontos de pauta: 1) Informes: liberação dos recursos do Projeto Finep e
reunião na Reitoria para definição do PPGEA como beneficiá rio dos recursos de acordo com decisão da
Administração Central da UFRB; revisão do Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Strictu
senso da UFRB; necessidade de revisão e ajustes do Regimento Interno do PPGEA em decorrência do
novo Regulamento Geral. 2) Homologação das inscrição para os Cursos de Mestrado e Doutorado do
PPGEA; foram registradas 15 (quinze) inscrições para Mestrado e 20 (vinte) inscrições para Doutorado;
após a conferência da documentação foram homologadas 15 inscrições de candidatos ao curso de
mestrado, não sendo aceita a inscrição do candidato JONATA que deixou de apresentar as cartas de
recomendação, conforme exigência do edital (Item 7, Exigências para Inscrição no Curso de Mestrado:
letra J; Item 8, "Desclassificação"); após conferência da documentação foram homologadas 16
(dezesseis) inscrições para o curso de doutorado, não sendo aceitas as inscrições, conforme exigências
do Edital, dos canditados BRUCE MOTA PAMPONET, que deixou de apresentar cópias de RG e CPF(
Item7, Exigências para Inscrição no Curso de Doutorado: letra c; Item 8, "Desclassificação"), NEMORA
CAVALCANTE, que deixou de apresentar a documentação encadernada (Item 7, Exigências para
inscrição no Curso de Doutorado, "No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os documentos
abaixo relacionados, os quais devem ser encadernados em espiral", "EXIGÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO:
TODA DOCUMENTAÇÃO DEVE SER ENTREGUE EM ENVELOPE LACRADO E ENCADERNADA NA
SEQUtNClA EXIGIDA E DESCRITAACIMA"), e, LlDIANE MENDES krushewsky lordelo, que apresentou o
documento exigido no Item 7 (Exigências para Inscrição no Curso de Doutorado, letra d, "Declaração da
Instituição liberando o candidato para o curso de Pós-Graduação (apenas para candidato com vínculo
empregatício"); 4) Comissão de Seleção: tendo em vista a impossibilidade de participação de vários
membros da Comissão anteriormente escolhida, foram indicados o Prof. Aureo Oliveira ..a Profa. Greice
Ximena e Profa. Roberta Brusch para a Comissão de Seleção, que poderão buscar o apoio de outros
docentes quanto necessário; foi observada a necessidade e importância de divulgação o mais breve
possível; 4) O que ocorrer: os participantes fizeram considerações sobre o processo de seleção e
discutida a necessidade de ajustes no planejamento acadêmico do semestre 2013-1 tendo em vista que
algumas disciplinas serão oferecidas no formato intensivo, exigente dos outros docentes a adequação
de conteúdos e carga horária para não comprometer o andamento e aproveitamento desejado pelos
discentes. E para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será
assinada por mim e pelos demais membros deste Colegiado e convidados presentes na referida
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