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16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 Ao primeiro dia do mês de agosto de 2013, às 11 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo
2 (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se-presentes:
3 Professor Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador,
4 Profa. Roberta Alessandra Bruschi, representante docente do curso de mestrado; esteve presente, como
5 convidada, a Profa. Greice Ximena Santos Oliveira. A reunião foi iniciada pelo Coordenador do PPGEA
6 seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1. Informes: o Coordenador iniciou com a confirmação de
7 bolsas da CAPES para o PPGEAe, especialmente, adicional de 2 bolsas para DR que motivaram o Processo
8 Seletivo Extra para o Semestre 2013-2; 2. Homologação do resultado do processo de seleção 2013-2:

foram identificadas 11 inscrições com toda a documentação regular conforme exigência do Edital;
10 concluída a análise da documentação seguindo o Barema, os professores Aureo Silva e Greice Ximena
11 apresentaram a relação de todos os candidatos homologados e aqueles classificados para as 2 vagas
12 inicialmente previstas, ressaltando que o primeiro colocado mantem vínculo com a UNIVASF; uma vez
13 consultada a PRPPG, obteve-se a informação de que as bolsas CAPES não podem ser concedidas àqueles.
14 selecionados com vínculo empregatício; nesse momento as discussões foram no sentido de ampliação de
15 mais vagas, conforme prevê o edital, sem prejuízo da classificação dos candidatos e disponibilidade de
16 orientação; assim, ficou decidido por 3 vagas para doutorado; a relação da homologação e aprovação dos
17 candidatos foi a seguinte: a) homologados - Ana Carina Pires da Silva, Bruno Laecio da Silva Pereira, Camila
18 Brasil Dias, Cleyton Saialy Medeiros Cunha, Felipe Gomes Frederico da Silve ira, Francicleiton Freires do
19 Carmo, Hideo de Jesus Nagahama, Lidiane Mendes Kruschewsky Lordelo, Luciano da Silva Ribeiro, Pedro
20 Ricardo Rocha Marques, Renata Velasques Menezes; b) aprovados - Francicleiton Freires do Carmo, Hideo
21 de Jesus Nagahama, Renata Velasques Menezes. 3. O que ocorrer: nesse ponto foi mencionado pelo
22 Coordenador a necessidade de ajustes no planejamento acadêmico e nos horários de aula tendo em vista a
23 melhor adequação para os professores visitantes que participarão das disciplinas (Prof. José Antônio
24 Frizzone, Prof. Sérgio Nascimento Duarte e Prof. Leonel Libardi - ESALQjUSP); continuando foi confirmada
25 a visita do Prof. Luciano Mateu e Profa. Helena Gómez, do Instituto de Agricultura Sostenible, Córdoba -
2 Espanha, nos dias 12 e 13 de agosto; a programação sugerida, discutida e aprovada por todos foi: dia 12 -
27 recepção aos visitantes, reunião com discentes doutorandos e visita à PRPPG; dia 13 - palestras dos
28 visitante no período da manhã. e tarde livre para discussão de projetos e cooperação com o PPGEA/UFRB;
29 dias 14 a 16 visita aos Projetos de Irrigação do Vale do São Francisco; finalizando, o Prof. Aureo Oliveira
30 destaca a necessidade de ajustes na distribuição de orientação com o ingresso dos últimos selecionados. A
31 reunião foi finalizada e para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada
32 será assinada por mim e pelos demais membros deste Colegiado e convidados presentes na referida
33 reunião.
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