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Aos treze dias do mês de novembro de 2013, às 08:20 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e
Solo (NEAS) o Colegiado do -Prograrna 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 e Karla Silva
Santos, representante discente. Estiveram presentes como convidados: Prof. Tales Miler, Prof. Alisson
Jadavi, Profa. Greice Ximena e Ora. Patricia Nascimento; também presente a Servidora Maria Aparecida,
responsável pelos serviços de secretaria do PPGEA. Incialmente a Coordenação apresenta e saúda o Prof.
Alisson Jadavi, recém-credenciado como docente permanente do PPGEA, e a Ora. Patricia Nascimento,
bolsista PNPD 2013, que se integra à equipe do PPGEA de acordo com a nova política da CAPES de
integração e participação da bolsista às atividades do PPGEA. Seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1.
Informes: o Coordenador informou sobre a realização do 9Q Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de
Água de Chuva, que será ocorrerá em agosto de 2014, realizado pela UEFS e UFRB, sendo o PPGEA
responsável pela parceria; nesse evento, a Revista WRIM será o periódico oficial do evento para publicação
dos melhores trabalhos apresentados; também mencionou no convite do Instituto de Pesquisa Hidráulica
da UFRGS para participação do 11 Simpósio Brasileiro de Ciência do Solo, em que a WRIM também será o
periódico oficial para publicação dos melhores trabalhos. 2. Comissão de Seleção 2014-1: nesse ponto o
Coordenador confirma o recebimento das inscrições para ingresso no semestre 2014-1, conforme edital,
solicitando a indicação da Comissão de Seleção para proceder a conferência e avaliação das inscrições para
homologação e classificação conforme os critérios e exigência do edital; foram indicados e aprovados os
nomes: Profa. Roberta Bruschi, Prof. Alisson Jadavi e Profa. Greice Ximena; com a concordância de todos, a
Comissão terá o apoio da Ora. Patrícia Nascimento no trabalho da Comissão; 3. Termo de Agradecimento
aos Docentes do PROCAD-CASADINHO/ESAlQ: o Coordenador apresenta a proposta de um termo de
agradecimento a todos os docentes da ESALQ que participaram do "Casadinho", a valiosa contribuição e
importância para o PPGEA nesse período de inicio do Programa; todos concordaram e reafirmaram a
excelente oportunidade; 4. Professores Visitantes do Exterior (PVE/EditaICAPES): nesse ponto foi
destacado pela Coordenação o Edital nQ 036/2013 CAPES que possibilita a professores Visitantes do

rterior atuarem em Programas de Pós-Graduação, em períodos de 15 dias a 12 meses; após os
esclarecimentos e discussões, foram aprovadas as indicações do Prof. Dr. Eduardo Antônio Holzapfel Hoces
(Universidad de Concepción - Chile) e do Prof. Dr. Richard G. Allen (Kimberly Water Research Center -
USA), que já manifestaram interesse em contatos com os Docentes do PPGEA e convites formulados
anteriormente; foi destacado pelo Prof. Aureo Oliveira .a importância dessas iniciativas para o
fortalecimento do PPGEA; 4. Aproveitamento de Disciplinas: foram apresentados os processos de
aproveitamento de disciplinas das discentes Nara Tosta Santos (Mestrado) e Maria Augusta Amorim Bione
(Doutorado); solicitados, os respectivos relatores dos processos, Profa.· Roberta Bruschi e Profa. Alisson
Jadavi, fizeram a leitura dos pareceres com as suas considerações; Profa. Roberta Bruschi foi favorável ao
aproveitamento de créditos da discente Nara Tosta, que cursou as disciplinas ainda como aluna especial do
PPGEA; no outros caso, Prof. Alisson Jadavi também foi favorável ao aproveitamento de créditos da
discente Maria Augusta com a ressalva de verificação do históricos das disciplinas cursadas como aluna
especial e dispensadas no curso de mestrado, assim como, informações dos procedimentos de garantias do
aproveitamento dos créditos já contabilizados para o mestrado, sem dificuldades de entendimento pela
SURRAC,visto que não há no Regulamento Geral e no Regimento Interno do PPGEA qualquer impedimento
de aproveitamento de crédito de disciplinas com conceito DI (dispensa) anteriormente concedido; após
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discussão e apreciação as solicitações de aproveitamento de crédito foram aprovadas por todos, ficando as
observações para o caso da discentes Maria Augusta; S. Planejamento I:\cadêmico 2014-1: nesse ponto a
Coordenação confirmou o início do semestre 2014-1 em 10 de março daquela ano e a importância de
discussão e definição do planejamento acadêmico de forma a atender as demandas de créditos para os
discentes de mestrado e doutorado; na oportunidade foi apresentada a solicitação do prof. José Fernandes
de Meio Filho para que a disciplinas CCA 724 - Dinâmica de Água no Solo passe a ser ofertada no primeiro
semestre de 2015, uma vez que a mesma foi ofertada no semestre 2013-1 por motivo excepcional pelo
ingresso dos discentes no segundo semestre de 2012-2; em discussão e avaliando-se a necessidade de
melhorregularidade da grade curricular do PPGEA, todos foram favoráveis e com isso a disciplina CCA 724
só será ofertada no semestre 2015-1; em prosseguimento,as discussões foi aprovado por todos a ofertadas
disciplinas para o semestre 2014-1 no formato do semestre 2013-1: CCA 721 - Instrumentação na
Agricultura; CCA 728 - Seminário em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos I, CCA 730 - Matemática
Aplicada à Engenharia de Água e Solo, CCA 723 - Fundamentos de Engenharia de Irrigação e Drenagem,
CCA 735 - Hidráulica de Condutos Livres e Forçados, CCA 501 - Estatística Experimental, CCA 733 -
Hidrologia, CCA 701 - Micrometeorologia e Evapotranspiração; foi sugerida e aprovada a inclusão da
disciplina CCA 740 - Otimização do Uso da Água em Projetos Hidroagrícolas; quanto aos docentes
responsáveis,foram mantidos os mesmos anteriores, com a inclusão do Prof. Alisson Jadavi para a
disciplina CCA 735 - Hidráulica de Condutos Livres e Forçados e a colaboração da Ora. Patrícia Nascimento
na disciplina CCA 733 - Hidrologia; Prof. Aureo Oliveira se prontificou a participar das disciplinas CCA 701 e
CCA 733, se necessário; para o caso de disciplinas ainda necessárias para a totalização de creditação dos
doutorandos 2012-2, a Coordenação apresentará um diagnóstico para avaliação e recomendação de
créditos em disciplinas de compatíveis de outros programas de pós-graduação da UFRB, conforme
permitido e previsto como mobilidade entre programas; 6. Eleição para o Colegiado do PPGEA - 2014-
2016: a Coordenação expõe a necessidade de renovação do Colegiado, conforme exigência regimental,
visto que o mandato do atual Colegiado tem término no dia 02 de fevereiro de 2014; após discussões e
esclarecimentos da composição e do regimento interno, foi sugerida e aprovada a Comissão Eleitoral
responsável pelos procedimentos pertinentes para a composição de novo Colegiado; a Comissão será
formada pela Profa. Roberta Bruschi e pelo Prof. Tales Miler, que definirão o período de inscrição de todos
os interessados e a data da consulta com a participação dos docentes permanentes; a mesma atenção i-,

deverá seguir para a representação estudantil com a indicação para o período 2014-2015; 7. O que
Ocorrer: nesse ponto a' conselheira Karla Silva destacou a importância de um curso de Geoestatística para
os discentes; a Coordenação mencionou que a Ora. Patrícia Nascimento deverá apresentar uma proposta
de curso de Geoestatísca e que tendo recentemente ingressado com bolsista PNPD, deverá ser entendido a
necessidade de um período para a apresentação da proposta: o Prof. Aureo Oliveira mencionou. a
necessidade de preparação e confecção de um painel de identificação dos docentes, discentes,
pesquisadores e pós-doutores que formam e participam do PPGEA, dando maior visibilidade e aproximação
de todos com a identidade do PPGEA; o prof. Maurício Coelho destacou as experiências de outros
programas onde os discentes, com apoio do Colegiado, criaram Grupos de Estudos e com isso promoveram
uma maior aproximação; Profa. Greice Ximena faz 'importçmtesconsiderações sobre as disciplinas de
seminários, chamando d atenção para a presença indispensável dos docentes; trata-se de uma atividade
que não pode ficar restrita aobrigatoriedade e participação restritas dos discentes; Profa. Roberta Bruschi
e Prof. Aureo Oliveira destacam as afirmações e preocupações da Profa. Greice Ximena; ; 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
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