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Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2014, às 17:15 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: Prof. Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-
Coordenador, Profa. Roberta Alessandra Bruschi Gonçalves Gloaguen e a representante discente Karla Silva
Santos. Estiveram presentes como convidados: Prof. Tales Miler e Prof. Maurício Antônio Coelho Filho.
Seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1. Informes: o Coordenador ressaltou a importância da
realização dessa reunião com a presença dos Profs. Convidados, tendo em vista o processo de escolha do
novo colegiado do PPGEA para o biênio 2014-2016. Assim, caracterizando a última reunião com o atual
colegiado e entre os mais votados no processo eleitoral, a necessidade de definição da Coordenação
(Coordenador e Vice-Coordenador) para o novo período. Em seguida, o Coordenador agradeceu aos
membros do atual colegiado pelo apoio e contribuição durante a instalação e funcionamento do PPGEA
desde 2012-2; no caso da Profa. Roberta Buschi que não foi reconduzida ao novo colegiado fez-se um
agradecimento especial pelas suas contribuições. Ainda nos informes foi relatada aprovação de projeto de
pesquisa em rede com a UFRPE e a UFERSA "Reuso de Esgoto Doméstico Tratado para Produção
Hidroagrícola no Nordeste Brasileiro"; para esse projeto está prevista a concessão de bolsa DTI-C para a
condução das atividade na UFRB/PPGEA. Também foi mencionado e comentado pelo Prof. Tales Miler a
submissão do projeto PROCAD 2013 com participação da UFRPE e ESALQ. 2. Composição do novo
colegiado 2014-2016: nesse ponto o Coordenador relatou os procedimentos adotados para o processo de
consulta, cuja discussão e início ocorreu no dia treze de novembro de 2013, por ocasião da 20ª Reunião
Ordinária do Colegiado, com a definição e aprovação da Comissão Eleitoral para conduzir os
procedimentos; a consulta ocorreu nos dias nove e dez de dezembro de 2013 relatando-se em ata a
manifestação dos interessados e o resultado da votação; conforme consta em ata da Comissão Eleitoral, os
votados para a composição do novo colegiado foram: Vital Pedro da Silva Paz, Tales Miler Soares, Aureo
Silva de Oliveira e Maurício Antônio Coelho Filho. Após discussão foram indicados e aprovados os nomes de
Vital Pedro da Silva Paz (Coordenador) e Aureo Silva de Oliveira (Vice-Coordenador) para a condução do
Colegiado do PPGEAno período 2014-2016, a partir de 02 de fevereiro de 2014. 3. Matrícula 2014-1: nesse
ponto, o Coordenador mencionou a necessidade de participação dos orientadores na definição e
acompanhamento da próxima matrícula dos orientados, com atenção à complementação da creditação. 4.
Regimento interno: nesse ponto, o Coordenador esclareceu sobre a urgência de atualização do Regimento
Interno do PPGEA em atendimento ao novo Regulamento Geral para os Programas de Pós-Graduação
Stricto sensu da UFRB, recentemente aprovado pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e que revoga
todas as disposições anteriores; portanto, para o início das atividade 2014-1, deve estar vigente o novo
Regimento Interno do PPGEA; para tanto, o Prof. Tales Miler coordenará os ajustes para apreciação o mais
rápido possível; Prof. Aureo Oliveira e Prof. Maurício Coelho apresentaram discussões e opiniões sobre os
formatos de dissertação e tese, com ênfase à produção científica, principalmente para o curso de,-3
doutorado; foi consenso que as discussões precisaram ser aprofundadas porteriormente. 5, '!

Aproveitamento de disciplina e creditação: nesse ponto foi apresentado e discutido o parecer do Prof. "'-j
Tales Miler ao pedido submetido pela discente Karla Silva Santos, que solicitou aproveitamento da
disciplina CET 503 - Hidráulica de Condutos Forçados e Livres, cursada como aluno especial no
PPGCAjUFRB e aproveitamento da disciplina SOL0730S - Técnicas Experimentais em Ciência do Solo,
cursada no PPGEA/UFRPE por ocasião do mestrado; no parecer, o Prof. Tales Miler foi favorável ao pleito
de aproveitamento da disciplina CET 503 cursada no PPGCA; quanto a disciplina cursada no mestrado na
UFRPE, o parecer foi também favorável tendo em vista o entendimento da equivalência do conteúdo
abordado, suficiente e legítimo para atender à disciplina CET 501 - Estatística Experimental, mantida ~~ (~
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45 creditação de 4 créditos da disciplina cursada na UFRPE; assim, todos os presentes acompanharam o
46 parecer do Prof. Tales Miler para aproveitamento das disciplinas especificadas seguir: CET 503 com 5
47 créditos e CET 501 com 4 créditos. 6. O que ocorrer: nesse ponto, o Prof. Maurício Coelho recordou a
48 sugestão da formação de Grupos de Pesquisa dos Discentes do PPGEA e junto com o Prof. Aureo Oliveira
49 lembrou a necessidade de confecção de quadro de identificação dos docentes e discentes do PPGEA; a
50 representante discente Karla Silva questionou sobre a possibilidade de apoio para a participação dos
51 discentes no INOVAGRI 2014; o Coordenador afirmou que todo o apoio possível será viabilizado no formato
52 do ano anterior, buscando junto à Administração da UFRB a liberação de transporte, assim como custos
53 com inscrição e estadia de acordo com a disponibilidade e liberação pela CAPES dos recursos do PROAP
54 2014; ficou definido que a discente Karla contribuirá com o levantamento dos trabalhos a serem
55 apresentados e possíveis participantes até início do mês de fevereiro; a reunião foi finalizada e para
56 constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos
57 demais membros deste Colegiado e convidados presentes na referidareunião.///////////////////////////
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