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23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
Aos sete dias do mês fevereiro de 2014, às 7:30 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:
Prof. Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador, e
Prof. Tales Miler Soares; o Prof. Maurício Antônio Coelho Filho justificou ausência por se encontrar em
férias e a discente Karla Silva Santos por compromisso de exames médicos. Esteve presente como
convidado o Prof. Alisson Jadavi Pereira da Silva. Seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1. Informes: o
Coordenador informou sobre a aprovação pela CAPES da proposta de Prof. Visitante do Dr. Eduardo
Holzapfel (Universidad de Concepción - Chile) e sobre a cota de bolsas 2014-1 da FAPESBpara o PPGEA (3
MS e 3 DR); o Prof. Aureo Oliveira informou sobre a aquisição dos equipamentos do Pró-equipamentos
2013; o Coordenador ainda informou sobre a convocação da PRPPGpara a discussão do Projeto FINEP 2014
e relatou a reunião ocorrida com a Assessoria Técnica Experimental do CCAAB, que tratou do uso do solo
da área destinada à instalação do Complexo Laboratorlal FINEP 2010, instalação de estufas e da Estação
Meteorológica adquirida pelo Pró-equipamentos; todos concordaram com a proposta de uso do solo pela
Assessoria como forma de caracterizar e demonstrar a utilidade da área frente às ocupações irregulares já
registradas em torno da área delimitada; nesse caso, todo o procedimento de uso deve ser oficializado e
deliberado pelo Colegiado do PPGEA. 2. Regimento interno do PPGEA: considerando a aprovação pela
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do novo Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto
sensu da UFRB (Resolução 049/2013 do CONAC), o Coordenador e o prof. Tales Miler apresentaram a
proposta do novo Regimento Interno do PPGEA que deverá vigorar para os ingressos em 2014-1; o Prof.
Aureo fez observações importantes e questionou a conveniência pedagógica de vários pontos propostos,
entre eles: exigência de Exame de Qualificação para o Curso de Mestrado, produção científica proveniente
das dissertações e teses, doutorado direto e regulação de procedimentos administrativos para assegurar
maior compromisso dos discentes; o referido professor concordou com as discussões e esclarecimentos,
confirmando que teve acesso a proposta de Regimento Interno encaminhada anteriormente e que não
visualizou nenhum item em desacordo com o Regulamento Geral aprovado pelo CONAC; o prof. Alisson
Pereira, a pedido do Colegiado, apresentou sugestões e participou das discussões, manifestando-se
favorável aos propósitos do novo Regimento Interno; por decisão unânime O Regimento foi aprovado com
o atendimento das observações apresentadas pelos presentes na reunião. 3. Retificação da composição do
Colegiado 2014-2016: nesse ponto o Coordenador solicitou a retificação da composição do novo Colegiado
do PPGEA com a escolha dos membros e indicação do Coordenador e Vice-Coordenador, tendo em vista o
término da gestão anterior em 02 de fevereiro; a retificação foi aprovada por todos; 4. Proposta de alunos
estrangeiros 2014-1: o Coordenador apresentou e relatou os processos de duas propostas de ingresso de
discentes do exterior, da Universidade de Zambeze; os processos foram encaminhados pela PRPPG para
apreciação pelo Colegiado do PPGEA; após discussões e motivações, principalmente de capacidade de
orientação e necessidade de melhor planejamento, o Colegiado foi favorável, por maioria, pelo ingresso \,-J
dos candidatos apenas a partir do semestre 2014-2. 5. Matrícula 2014-1: nesse ponto o coordenador~
mencionou a necessidade de atenção dos orientadores para a matrícula dos discentes no semestre 2014-1, .'
devendo ser observada a necessidade de integralização da creditação mínima exigida, evitando futuras J)
dificuldades ou transtornos. 6. Período para disciplina intensiva: nesse ponto o Coordenador recordou que
no semestre 2014-1 está prevista a oferta da disciplina CCA 721 - Instrumentação na Agricultura com
participação do Prof. Dr. Lucas Vellame da UFG; após esclarecimentos, todos aprovaram a indicação dos
períodos sugeridos pelo referido professor, destacando a necessidade de ajustes e colaboração dos demais
docentes durante a permanência do Prof. Lucas Vellame. 7. O que ocorrer: nesse ponto os presentes
apresentaram comentários e preocupações com a demora do processo licitatório do Complexo de
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45 Laboratórios, que foi adiado devido a procedimentos e exigências da legislação que devem ser cumpridas
46 pelas empresas; a reunião foi finalizada e para constar, eu, Vital Pedra da Silva Paz, lavrei esta ata que após
47 lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste Colegiado e convidado presentes na
48 referida reunião.! I I Ii I I I I I I I I I Ii I I I I Ii I IIIIII I I I Ii I I
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