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UFRB CCAAB
Universidade Federal do Recõncavo da Bahla

19ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
Aos dezessete dias do mês de outubro de 2013, às 10:30 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 Pedra da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-
Coordenador, Profa. Róberta Alessandra Bruschi, representante docente do curso de mestrado e Karla Silva
Santos, representante discente. Esteve presente como convidados o Prof. Hans Raj. A reunião foi iniciada
pelo Coordenador do PPGEA seguindo a pauta anteriormentedivulgada. 1. Informes: o Coordenador
iniciou relatando o contato por correio eletrônico do Prof. lucia no Mateos do IAS-Córdoba em que
comunica a disposição do Prof. Elias Fereres em visitar a Bahia para conhecer as áreas irrigadas, projetos de

0-.... . pesquisa e o próprioPPGEA. 2. Seleção de bolsista PNPD: nesse ponto o Coordenador fez relato
descrevendo a concessão da bolsa pela CAPESde acordo com a Portaria 86/2013, que estabelece critérios e
perfil para o programa PNPD; ressaltou que o Colegiado definiu e divulgou o processo de seleção no sitio
www.ufrb.edu.br/pgea e após o período estabelecido se apresentaram os candidatos Dr. Matheus Pires
Quintela e Ora. Patrícia dos Santos Nascimento; a Coordenação designou a Comissão Especial composta
pelos Profs. Aureo Oliveira e Hans Raj para a análise da documentação encaminhada pelos candidatos, bem
como, proceder a seleção e indicação de classificados; o prof. Aureo Oliveira leu o parecer da Comissão que
concluiu pela seguinte classificação: 12 Ora. Patricia dos Santos Nascimento e 22 Dr. Matheus Pires
Quintela; após discussão e exposição pela Comissão dos critérios e pontuação auferida aos candidatos de
acordo com o que foi estabelecido pelo Colegiado e divulgado, por unanimidade foi aprovada a ordem de
classiflcação dos candidatos; 3 Credenciamento Docente: o Coordenador apresentou um relato da
solicitação de credenciamento docente para o quadro permanente do Prof. o-. Alisson Jadavi Pereira da
Silva, do IFBAIANO, que já desenvolve pesquisas conjuntamente, tem projetos aprovados em parceria com
apoio de agencias de fomento (CAPES/CN~q/FAPESB) e acrescente que o IFBAINO tem convênio com a
UFRB; recentemente. foi assinado aditivo que contempla especificamente as atividades de ensino e
pesquisa de pós-graduação entre UFRB/IFBAIANO; a solicitação apresentada pelo docente foi encaminhada
para a Profa. Thais Emanuelle para apreciação; a leitura do parecer pelo Coordenador destaca a conclusão

----da Profa. Thais que se manifestà-favoravelmente com base nos indicadores de produção e perfil acadêmico
do -interessado; em seguida, o Prof. Aureo Oliveira opina favoravelmente destacando a capacidade e
competência do Prof. Alisson Jadavi, mencionando o desempenho do mesmo em todas as etapas de
formação e o seu compromisso com a pesquisa, o que tem norteado sua trajetória; Prof. Hans Raj opina
sobre a importância de mais um docente com grande potencial; todos os presentes, por unanimidade, se
manifestaram concordando com a proposição de credenciamento, aprovando o parecer da relatora, Profa.
Thais Emanuelte, aguardando para o próximo semestre ..a participação do Prof. Alisson; 4. .0 que ocorrer:
nesse ponto foi destacado a importância da bolsista PNPD para as atividades de ensino e pesquisa do
PPGEA, bem como, o novo credenciamento do Prof. Alisson; também foi comunicado que o pedido de
aproveitamento de créditos da Doutoranda Maria Augusta Bione será encaminhado para análise, devendo
ser apreciado na próxima reunião do PPGEA; 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
Colegíado e convidados presentes na referida reunião.!///I//////////////////
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