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ATA
1 Aos três dias do mês de junho de 2014, às 10:00 horas, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo (NEAS)
2 o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes: Prof. Vital
3 Pedro da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador, Prof. Tales Miler
4 Soares e as discentes Karla Silva Santos e Marana Lays de Andrade Oliveira, não comparecendo o Prof. Maurício
5 Antônio Coelho Filho. 1. Informes: o Coordenador informou sobre a finalização do Projeto de Pesquisa PNPD do
6 Pós-Doutorando Cícero Silva Costa, agradecendo o apoio e a colaboração do mesmo durante a vigência da bolsa.
7 2. Resultado do processo de consulta para representação discente no Colegiado do PPGEA: o Coordenador fez a
8 leitura da ata da eleição, cujo processo de eleição ocorreu nos dias 21 e 22 de maio, sob a Coordenação do Prof.
9 Tales Miler, sendo reconduzidas as discentes Karla Silva Santos (DR) e Mariana Lays Andrade Oliveira (MS) para o
10 período 2014/2015. Após colocada em apreciação e votação, a ata com o resultado foi aprovada por
11 unanimidade. 3. Solicitação de aceite de candidato do exterior: o Coordenador apresentou a solicitação de carta
12 .1e aceite para o Curso de Doutorado submetida pelo Sr. Fredson Moisés Fiqueira da Pátria, pesquisador do
13 Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, informando que o candidato foi aluno de Mestrado em Ciências
14 Agrárias com a orientação do Prof. Maurício Antônio Coelho Filho e que obteve bom desempenho durante o
15 curso; após discussões e considerações pelos presentes, foi aprovada por todos a concessão da Carta de Aceite
16 para ingresso em 2015-1, com a ressalva de que o PPGEA não assegura bolsa de estudo. 4. Planejamento
17 acadêmico 2014-2: atendendo à solicitação do Núcleo de Gestão de Ensino de Pós-Graduação do CCAAB, foi
18 colocada em discussão a proposta de componentes curriculares para o semestre 2014-2 considerando o processo
19 seletivo 2014-2 e os Discentes regulares de Mestrado e Doutorado; baseando-se nos semestres anteriores a
20 acrescentando componentes comuns e de atividades obrigatórias, foi aprovado por unanimidade: CCA - 728
21 Seminários em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos I (22 vagas, docente Alisson Jadavi Pereira da Silva), CCA -
22 729 Seminários em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos II (12 vagas, docente Tales Miler Soares), CCA - 722
23 Projetos e Avaliação de Sistemas de Irrigação (12 vagas, docente Vital Pedro da Silva Paz), CCA - 736 Drenagem
24 Agrícola (12 vagas, docente Eugênio Ferreira Coelho), CCA - 737 Manejo Avançado da irrigação (15 vagas,
25 docente Maurício Antônio Coelho Filho), CCA - 727 Geoinformações e Sensoriamento Remoto (15vagas, docente
26 Aureo Silva de Oliveira), CCA - 735 Água e Solutos no Sistema Solo-Planta (12 vagas, docente André Dias de
27 Azevedo Neto), CCA - 742 Tópicos Avançados em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos (10 vagas, docentes
28 '.'\tal Pedro da Silva Paz e Eduardo A. Holzapfel Hoces (Visitante)), CCA - 671 Estágio Docência (20 vagas -
29 .iordenação), CCA- 529 Projeto de Dissertação (20 vagas - Coordenação), CCA- 540 Projeto de Tese (20 vagas, -
30 Coordenação), CCA- 527 Pesquisa Orientada (15 vagas - Coordenação), CCA - 635 Proficiência em Língua Inglesa
31 (20 vagas, docente Maurício Antônio Coelho Filho), CCA - 541 Exame de Qualificação (04 vagas, docentes Tales
32 Miler Soares e Alisson Jadavi Pereira da Silva); destaque para a disciplina CCA - 742 Tópicos Avançados em
33 Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos que terá a participação do docente/pesquisador da Universidad de
34 Concepción (Chile) com projeto PVE aprovado pela CAPES. 5. O que ocorrer: o Coordenador confirmou a
35 realização de uma série de reuniões, nessa semana, com os técnicos da CAPES (Coordenação de Gestão e
36 Prestação de Contas), cujo objetivo principal consiste em discutir e definir mecanismos para facilitar o uso dos
37 recursos PROAP para apoio ao pesquisador de forma descentralizada e facilitada para custeio de itens
38 indispensáveis para a execução da pesquisa; isso se dará por meio de crédito direto ao pesquisador; após
39 discussões o Colegiado respaldou a iniciativa para implantação imediata de apoio financeiro com os ajustes que
40 se fizerem necessários no plano de trabalho, devendo o Coordenador estabelecer, nesse momento, os prováveis
41 valores para cada docente com pesquisa em andamento; o Coordenador agradeceu a presença de todos a
42 reunião foi finalizada e para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será
43 assinada por mim e pelos demais membros deste Colegiado e convidado presentes na referida
44 reunião./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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