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1 Aos três dias do mês de abril de 2014, às 08:00 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo
2 (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes:
3 Prof. Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador, Prof.
4 Maurício Antônio Coelho Filho, Prof. Tales Miler Soares e a discente Karla Silva Santos; o Prof. Alisson Jadavi
5 Pereira da Silva estava presente como convidado. Seguindo a pauta anteriormente divulgada. 1. Informes'
6 o Coordenador informou sobre as iniciativas e providências junto às instâncias da UFRB para melhoria das
7 instalações do PPGEA (estruturas hidráulicas, elétricas e informática), relatando recentes reuniões na
8 Reitoria, Diretoria do CCAAB e COTEC; continuando, informou sobre a disponibilidade de bolsa da CAPESe
9 com isso todos os discentes ingressos em 2014-1 estão contemplados com bolsa; também informou a
10 retomada do processo de licitação do Complexo de Laboratórios - FINEP 2010, prevista para o próximo dia
11 09 de abril (quarta-feira), segundo informações da Comissão Permanente de Licitação da UFRB. 2. Processo

Seletivo 2014-2: o Coordenador reiterou as discussões da reunião anterior com a decisão de abertura de 10
13 vagas para mestrado no processo seletivo 2014-2; com a informação e confirmação do Prof. Maurício
14 Coelho da disposição de submissão de propostas de bolsas para mestrado e doutorado ao Edital
15 CAPES/EMPRAPA, vigente e com possibilidades de início da implantação das bolsas em agosto próximo, as
16 discussões dos presentes foram no sentido de abertura de 02 vagas para doutorado; nesse caso, com
17 objetivo específico e informado a ser destacado no Edital, viabilizando a seleção de candidatos que
18 apresentem interesse e perfil para o desenvolvimento de pesquisa de interesse determinado; quanto ao
19 numero de vagas para mestrado permaneceu a decisão da reunião anterior do Colegiado de 10 vagas, além
20 da possibilidade de ingresso de discentes do exterior; quanto ao processo de seleção, após discussões,
21 opiniões e entendimentos de todos os presentes, ficou decidida e aprovada a necessidade de revisão dos
22 critérios no próximo Edital de Seleção com a inclusão de prova escrita e opção de entrevista restrita para os
23 candidatos ao doutorado; os presentes também deliberaram que as pontuações do barema deverão
24 continuar no processo de seleção não relativisando a pontuação do barema como anteriormente adotado;
25 os classificados para o número de vagas deverão atender minimamente determinada pontuação e nota na
26 prova escrita; os limites de corte na pontuação e nota na prova escrita será objeto de avaliação dos dados
27 das seleções anteriores; para o caso de doutorado, a seleção ficará restrita ao barerna, projeto de pesquisa
29 e provável entrevista; a Coordenação sugeriu e todos concordaram em apresentar as sugestões para a
2'.- redação dos critérios de seleção para o Edital 2014-2 até a próxima quinta-feira (09 de abril). 3. O que
30 ocorrer: nesse ponto a discente Karla Silva comunica que o mandato de represente discente e membro do
31 Colegiado deverá ser renovado com a indicação de outro representante, conforme o Regimento Interno do
32 PPGEA; uma vez consultado o Regimento, o Prof. Tales Miler ficou responsabilizado pela coordenação do
33 processo de consulta (eleição) dos discentes para indicação do representante e suplente junto com
34 Colegiado do PPGEA; a reunião foi finalizada e para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que
35 após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste Colegiado e convidado
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