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Aos dezessete dias do mês de setembro de 2013, 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), fazendo-se
presentes: Professor Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-
Coordenador, Profa. Roberta Alessandra Bruschi, representante docente do curso de mestrado. Estiveram
presentes como convidados o Prof. Hans Raj e Profa. Greice Ximena. A reunião foi iniciada pelo
Coordenador do PPGEA seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1. Informes: o Coordenador iniciou
relatando a orientação e decisão da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação com relação as datas e períodos
para o processo seletivos dos Programas de Pós-Graduação da UFRB: até 23 para os colegiados definirem o
número de vagas e preparação dos Editais para conhecimento pela PRPPG, divulgação' e publicidade dos
editais no período de 01 de outubro a 01de novembro de 2013, provas (quando previsto em edital) a partir
do dia 02 de novembro, homologação até o dia 20 de novembro e resultado da seleção até o dia 20 de '
dezembro; ainda como informe; o Prof. Aureo Ollveira relata que o Pós-Doutorando Rossini Daniel foi
aprovado nas principais fases de concurso público e com isso é provável seu afastamento do projeto e
bolsa PNPD; Prof. Hans Raj chama a atenção para a divulgação da bolsa tão logo se confirme o seu
afastamento para novo processo seletivo; Prof. Aureo Oliveira cita o caso da nova resolução da CAPESem
que a bolsa, nesse caso, passa para o PPGEA. 2. Processo Seletivo e número de vagas para ingresso \no
semestre 2014-2: o Coordenador apresentar um re~umo do número de pós-graduandos e a distribuição de
orientação, bem como, as manifestações de interesse dos docentes, no caso, Prof. José Fernandes é
Roberta Buschi; nas discussões seguintes, as observações dos Profs. Aureo Oliveira e Hans Raj sobre a
conveniência de número de vagas com base na previsão do projeto APCN com 10 vagas para mestrado e 08
para doutorado; nos esclarecimentos sobre a possibilidade de bolsa, foi exposto e discutido que
atualmente o PPGEA tem todos os pós-graduandos com bolsa e da previsão de nova disponibilidade de
bolsas pelas agência, principalmente, CAPES e FAPESB; analisando a capacidade dos docentes e a atual
distribuição de orientados, todos concordaram em ofertar 10 vagas para mestrado e 08 vagas para
doutorado, como no projeto original que prevê esse número de ingressos por ano; no caso de não
preenchimento dessas' vagas, o Colegiado voltará a discutir a possibilidade de outro processo seletivo para, .
ingresso em 2014-2; também fitou destacado que a definição de orientação dos selecionados no Edital
2014-2 se fará posteriormente com base na distribuição equilibrada e nas manifestações de interesse dos
docentes. 4. O que ocorrer: o Coordenador agradeceu a presença de todos e concluiu que até o próximo
dia 23 o Edital 2014-2 estará revisado e finalizado. 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.
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