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17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 No dia dez do mês de setembro 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. A reunião foi iniciada pelo
5 Coordenador do PPGEA seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1. Informes: o Coordenador iniciou
6 com a confirmação de uma bolsa PNPD da CAPESpara o PPGEA, citando a Portaria nº 086, de 03 de julho
7 de 2013, em que a CAPES regulamenta o Programa Nacional de Pós-Doutrado (PNPD); na mesma portaria
8 encontra-se anexada todas as exigências e procedimentos; 2. Seleção de candidatos para bolsa PNPD -

-') PPGEA: o Coordenador apresentar a sugestão de critérios e exigências a serem apresentadas pelos
J.U candidatos à seleção para bolsa PNPD do PPGEA; destaca que essa sugestão foi anteriormente discutida
11 com os Profs. Aureo Oliveira, Tales Miler e Hans Raj; após leitura e discussão, foi aprovado por
12 unanimidade o documento que estabelece as exigências para o candidato e que será divulgado
13 imediatamente com os prazos de inscrição, tendo em vista as datas limites para implantação da bolsa. 3.
14 Trancamento de disciplinas - semestre 2013-3: o Coordenador apresenta as solicitações de trancamentos
15 de disciplinas dos discentes Diego Queiroz de Souza, Alide Mitsue Watanabe Cova, Tatyana Keyte de Souza
16 Borges, Karla Silva Santos e Maria Augusta Amorim Bione; as justificativas foram apresentadas e após as
17 considerações da Profa. Roberta Bruschi, Prof. Aureo Oliveira e da Pós-Graduanda Karla Silva, o
18 entendimento foi pelo INDEFERIMENTO das solicitações, entendendo que as motivações, justificativas e
19 razões não foram fundamentadas suficientemente, além de todos considerarem a importância do
20 conhecimento das disciplinas pará a qualificação e formação profissional na área de concentração do
21 PPGEA; 4. O que ocorrer: o Coordenador discorreu sobre a segurança de todos no projeto pedagógico do
22 PPGEA e da importância de todos os componentes curriculares. A reunião foi finalizada e para constar, eu,
23 Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada pormim e pelos demais
24 membros deste Colegiado e convidados presentes na referida reunião.
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