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12! REUNIÃO DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2013, às 16 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e
2 Solo (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA): Professor Vital
3 Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Professor Áureo Silva de Oliveira, Vice Coordenador, Professor
4 Francisco Adriano de Carvalho Pereira, Representante do Doutorado, Professora Roberta Bruschi,
5 representante do Mestrado. Foram convidados e se fizeram presentes Prof. Hans Raj Gheyi, Prof. Andre
6 Azevedo. Profa. Thais Emanuelle, Prof. Jorge Rabelo, Prof. Maurício Coelho e Profa. Greice Ximena Santos
7 Oliveira. 1. Informes: o Coordenador do PPGEA iniciou a 12!! Reunião Ordinária deste Colegiado informando
8 sobre a concessão de 03 bolsas para mestrado e 03 para doutorado na cota da FAPESB para a UFRB;
9 destacou que calendário de implementação das bolsas de acordo com as datas limites de registro dos

10 projetos na FAPESB; adiantou que continuam abertas as bolsas da CAPESnão implementadas no semestre
11 - 2012-1; com isso, tem-se potencialmente totalízadas 05 bolsas para mestrado e 05 bolsas para doutorado;
12 na continuação relatou a confirmação de 07 ingressos para o mestrado e 06 ingressos para doutorado no
13 semestre 2013-1; assim, uma redução de 02 vagas para mestrado por desistência, cujos suplentes não
14 alcançaram a nota de corte estabelecida no processo seletivo; 2. Atividades acadêmicas 2013-1: o
15 presidente reconfirmou os componentes e docentes responsáveis e as providências da Coordenação para
16 os espaços de aulas no NEAS; quanto ao componente CCA 721 - Instrumentação na Agricultura, que será
17 ofertado em formato intensivo pelo Prof. Lucas Vellame da UFG, de acordo com a agenda do professor o
18 primeiro período intensivo será de 18 a 22 de março; nesse período os demais componentes serão
19 suspensos; quanto ao inicio das aulas a partir do dia 11 de março, o Coordenador ressaltou a necessidade
20 de apresentação de atividades para os demais componentes para minimizar comprometimento do
21 conteúdo; 3. Critérios de orientação: o Coordenador apresentou a sugestão de orientação de acordo com
22 os indicadores e exigências da CAPES, experiência e projetos aprovados ou em parceria com outros grupos
23 para desenvolvimento das pesquisas; os profs. André Azevedo e Aureo Oliveira ressaltaram a importância
24 de compatibilizar as orientações de acordo com a linha de trabalho dos docentes e os perfis dos discentes;
25 ficou acordado que todos os docentes terão acesso as identificações dos selecionados e buscarão na
26 Plataforma Lattes as informações de interesse, ao mesmo tempo, no início do semestre se fará uma
27 reunião com todos os docentes orientadores e discentes para melhor interação; enquanto isso se procedeu
28 .- a distribuição numérica de orientação levando em consideração as ponderações do Prof. Hans, Prof.
29 Maurício e Prof. Francisco Adriano, bem como dos profs. Aureo Oliveira e André Azevedo sobre a
30 disposição de orientação de mestrado e/ou doutorado; assim, a distribuição que será divulgada a todos
31 ficou: Prof. Aureo Oliveira (01 MS e 01 Dr), Prof. Maurício (01 DR), Profa. Thais (01 MS), Prof. Francisco
32 Adriano (01 MS e 01 DR), Prof. Tales (01 DR), Prof. Vital (01 MS), Prof. André (01 MS e 01 DR); Prof. José
33 Fernandes (01 MS); ainda nesse ponto foi relatada a importância de compor as co-orientações com
34 participação de docentes permanentes e colaboradores. 4. Comissão de Bolsas: foram sugeridos e
35 aprovados os nomes das Profas. Greice Ximena, Thais Emanuelle e Roberta Bruschi para comporem a
36 Comissão de Bolsas que levará em conta o ranque de classificação dos candidatos; 5. Seleção Especial de
37 Alunos: o Coordenador apresentou os processos/requerimentos de inscrição de matrícula especial de
38 alunos para o semestre 2013-1; foram 3 processos para Doutorado e 01 processo para Mestrado; a análise
39 do processo para mestrado concluiu que o Candidato Hélio Freitas Júnior não apresentou documentação
40 comprobatória e tão pouco o barema preenchido, sendo considerado inadimplente para o processo de
41 seleção; para doutorado toda a documentação atendia as exigências e foram classificados Maria Augusta
42 Bione, Lidiane Mendes K. Lordelo e Camila Brasil Dias. 6. O que ocorrer: facultada a palavra para todos, o
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Prof. André manifestou preocupação com o aperfeiçoamento do processo seletivo dos Programas de Pós-
Graduação da UFRB para evitar que proponentes que "limparam o Currículo" tenha vantagem sobre os
demais com melhor desempenho ao longo da graduação; nesse caso, sugere que sejam considerados os
dois históricos escolares do candidato. A reunião foi finalizada 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 reunião.

lJ~'~~íl

Rua Ruy Babosa, 710 - Campus Universitário
CEP44380-000 - Cruz das Almas - BA
www.ufrb.edu.br/pgea

Secretaria - Fone/Fax: (75) 3621-3120
Coordenação - Fone: (75) 3621-2798

Email: ccaab.cppgea@ufrb.edu.br


