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Aos onze dias do mês de março de 2014, às 16:00 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 e a discente Karla Silva Santos; o Prof. Maurício Antônio Coelho Filho justificou
ausência por se encontrar em viagem de trabalho pela EMBRAPA. Esteve presente como convidado o Prof.
Hans Raj Gheyi. Seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1. Informes: o Coordenador informou sobre o
documento encaminhado à PROAD, Vice-Reitoria e Direção do CCAAB, solicitando providências para a
maior segurança patrimonial das instalações do PPGEA, bem como, segurança pessoal em decorrência no
número de discentes envolvidos nas atividades de pesquisa e que transitam e acessam constantemente a
área experimental e os laboratórios; como resposta, por contato telefônico com o Sr. François com a
Coordenação e com o Prof. Tales Miler, fomos informados da impossibilidade de atendimento ao pleito de
um posto fixo de vigilância nas proximidades da área experimental e das estruturas físicas de laboratórios.
2. Bolsas FAPESB2014-1: o Coordenador informou que a FAPESB concedeu 03 bolsas de Mestrado e 03
bolsas de Doutorado para o PPGEA para implantação imediata; tendo em vista que os alunos selecionados
para mestrado não compareceram para a matrícula no semestre 2014-1, as 03 bolsas de mestrado poderão
ser convertidas para doutorado, segundo informações da PRPPG; no caso do PPGEA, foram matriculados 05
discentes selecionados para o doutorado, sendo 01 deles com vínculo empregatício e, portanto, não
podendo ser atendido com bolsa FAPESB; restam 04 doutorandos a serem contemplados integralmente
com a conversão de 01 bolsa para doutorado. todos os presentes concordaram e o Coordenador, em
atenção ao Regimento Interno do PPGEA, solicita a indicação dos componentes da Comissão de Bolsa para
proceder com a análise e definição dos discentes que receberão bolsa da FAPESB nesse primeiro momento
com a cota de 03 bolsas para doutorado, enquanto se aguarda a provável conversão para a última bolsa; os
Professores Aureo Oliveira e Tales Miler se apresentaram para a composição da referida Comissão, além de
indicarem a Discente Karla Silva; assim a comissão ficou composta: Vital Pedro da Silva Paz, Aureo Silva
Oliveira, Tales Miler Soares e Karla Silva Santos; foi solicitado que a Comissão proceda o exame e definição
dos bolsistas até o dia 13 de março. 3. Mudança de orientação e projetos de pesquisa: nesse ponto foi
relatado pelo Coordenador a necessidade de distribuição de orientações e respectivos projetos de pesquisa
dos discentes inicialmente sob a orientação do Prof. Francisco Adriano, que solicitou afastamento do
PPGEA; nesse caso, o Prof. Aureo Oliveira assumiu as orientações de Tatyana Keyty de Souza Borges
(Doutorado) e Denize Sampaio Chagas (Mestrado),e o Prof. José Fernandes de Meio assumiu a orientação
de Marina Aparecida Costa Lima (Mestrado); o Prof. Aureo Oliveira apresentou os projetos de pesquisa das
discentes orientandas, que foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado, enfatizando e exigência de
remeter urgentemente para a FAPESBos novos projetos com as indicações de orientação. 4. Seleção 2014-
2: nesse ponto o Coordenador solicitou a análise pelo Colegiado da possibilidade de seleção para ingresso
no semestre 2014-2; os professores Aureo Oliveira, Tales Miler e Hans Raj apresentaram sugestões para o
processo seletivo, além de enfatizarem a concordância da seleção, uma vez identificada a capacidade de
orientação; por unanimidade foi aprovado o processo de seleção para 2014-2, inicialmente com 10 vagas
para mestra do; no caso de doutorado, será feita nova análise até a definição da data do edita I; também ~ j

ficou acordado que os critérios de seleção serão revistos com a possibilidade de exigência de prova escrita; \J
até meados de abril o processo deve ser definido e aprovado pelo Colegiado. 5. Distribuição de orientação
2014-1: nesse ponto o Coordenador expos para discussão a distribuição de orientação para os 05
doutorandos ingressos no atual semestre, tomando com referência o quadro de orientação docente; após
avaliação e discussão, ficou estabelecida a seguinte distribuição docente/discente: Prof. Eugênio Ferreira
(Marcos de Souza Campos), Prof. Hans Raj (Jamile Ferreira dos Santos), Prof. Maurício Coelho (Klebson ~A~L..·>Y''''''
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45 Santos Brito), Prof. José Fernandes (André Leonardo Vasconcelos Souza), Prof. Vital Paz (Lucylia Suzart
46 Alves); os discentes serão notificados e imediatamente deverão preparar os projetos de pesquisa junto com
47 os orientadores para submissão de Bolsa na Plataforma da FAPESB. 6. O que ocorrer: nesse ponto os
48 presentes apresentaram comentários sobre o processo licitatório do Complexo Laboratorial - FINEP 2014 e
49 da reunião com o Vice-Reitor no dia 12 de março para tratar de assuntos de interesse do PPGEA, incluindo
50 o plano de uso da Área Experimental; a discente Karla Silva mencionou que os computadores da sala de
51 Pós-Graduação não estão funcionando; a Coordenação informou que as solicitações de serviço à COTECjá
52 ocorreram com antecedência e repetida vezes e até o momento não foram atendidas; ainda esta semana
53 será feito novo contato com os responsáveis na COTEC; a reunião foi finalizada e para constar, eu, Vital
54 Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros
55 deste Colegiado e convidado presentes na referida reunião.//////////////////////////////////////////////
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