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Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2014, às 16h:30, 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 Pedra da Silva Paz, Coordenador do Curso, Prof. Aureo Silva de Oliveira, vice-Coordenador, Praf. Tales Miler
Soares, Prof, Maurício Antônio Coelho Filho e a discente Karla Silva Santos. 1. informes: o Coordenador informou
e solicitou o registro nesta ata, sobre a reunião realizada com a equipe técnica da SiPEF (Arq. Glldásfo Gorr.es,
Arq. Carlos André e Eng. Victor Aguiar) para discussão dos ajustes no projeto FINEP 2010, cu]a execução está
sendo iniciada pela empresa que venceu o processo licítatórío; os ajustes apresentados, com a afluências dos
docentes, consistem até o momento em supressão de itens e substituição de materiais de divisórias, o que resulta
em redução de custos e nenhuma alteração estrutural; em seguida o Coordenador solicitou a inclusão de item de
-iauta para tratar dos pedidos de aproveitamento de créditos dos discentes, tendo em vista a discussão nessa
eunião do planejamento acadêmico 2014-2; todos os presentes foram favr.ráveis, incluindo-se o 3Q ponto de

pauta. 2. Homologação do processo seletivo 2014-2: o Coordenador, junto com o Prof. Tales, apresentou a
relação de inscritos no processo seletivo 2014-2 para Mestrado e Doutorado que foram submetidos a fase final de
classificação; 07 (sete) candidatos com inscrições homologadas para o Mestrado (Antônio Ramos Cavalcante, João
Paulo Chaves Couto, Mariana Lima de Jesus, Diego Magalhães de Meio, Danilo Gonçalves Gomes, Luan Santos de
Oliveira e Daiane Pereira Baldino; 07 (sete) candidatos com inscrições homologadas para o Doutorado (Danilo
Nogueira dos Anjos, Francisco de Assis Gomes Junior, Bruno Laércio da Silva Pereira, Katia Nubia Azevedo Barros
Mota, Rivani Oliviera Ferreira, Nuria Marlana Campos, Flavia da Conceição Pinto); a Comissão de Seleção, após as
avaliações, apresentou a seguinte relação de aprovados: a) Doutorado - Bruno Laércio da Silva Pereira, Francisco
de Assis Gomes Junior, b) Mestrado - Antônio Ramos Cavalcante, Diego Magalhães de Meio, João Paulo Chaves
Couto, l.uan Santos de Oliveira; sem seguida, após esclarecimentos, foi aprovada por unanimidade a homologação
dos selecionados para ingresso em 2014·2; 3. Aproveitamento de créditos dos discentes: o Coordenador
apresentou as solicitações de aproveitamento de crédito dos discentes com os pareceres nos respectivos
processos: a) Processo 23007.001684/2014-14 (Pauta Carneiro Via na) relatado pelo Prof. Alisson Jadavi Pereira da
Silva; no caso, o parecer foi aprovado por unanimidade para aproveitarnento/convalldação de créditos cursados
no Mestrado realizado na UFERSA, observadas as creditações das disciplinas de origem (Hidráulica Apticada ::: 4
rr·~rjitos, Drenagem agrícola = 4 créditos, Água no sistema solo-planta-atmosfera = 4 créditos), com as
c; .espondências/equlvalências às disciplinas do PPGEA: CCA 735 - Hidráulica de condutos livres e forçados. CCA
736 - Drenagem de terras agrícolas e CCA 725 - Água e solutos no sistema solo planta; b) Processo
23007.001680/2014-28 (João Guilherme Araújo Llma) relatado pelo Prof. Tales Miter Soares; no caso, o parecer
foi aprovado por unanimidade para aproveltamento/convalidação de créditos cursados no Me strado realizado 112

UFERSA,observadas as credltações das disciplinas de origem (Hidráulica Aplicada= 4 créditos, Drenagem agrícola ~. ,
::::;4 créditos, Controle da salinldade na agricultura = 4 créditos), com às correspondências/equivalências à'~--)
disciplinas do PPGEA, CCA 735 - Hidráulica de condutos livres e forçados, CCA 736 _. Drenagem de terras agrlcolas
e CCA 723 - Manejo da salinidade na agricultura: c) Processo 23007.001101/2014-47 (Tatyana Keyty de Souza
Borges] relatado pelo Prof. Tales Miler Soares; no caso, o parecer foi aprovado por unanimidade para
aproveítamento/convalldação de créditos cursados no Mestrado realizado na UFRPE, observada a creditação da
disciplinas de origem (Hidrologia aplicada ::; 4 créditos), com a correspondente/equivalência da disciplina do
PPGEf-\,CCA 733 - Hidrologia: d) Processo 23007.009854/2014-09 (Alide Mitsue Watanabe Cova) relatado pelo
Prof. Aureo Silva de Oliveira; no caso, o parecer indeferindo o pleito foi aprovado por unanimidade para
aproveitamento/convalidação de créditos cursados no Mestrado realizado na UFC, pois segundo o relator as
ementas não atendem às exigências de compatibilidade mínima de 75% do conteúdo programático. Os pareceres
estão dispcnibilizados nos respectivos processos. A Coordenação ressaltou que o aproveitamento/convalidação
dos créditos às disciplinas do PPGEA devem levar em consideração os créditos cursados, ou seja, se a disciplina de
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convalidada tem 4 crédicos, essa deve ser a da correspondente do PPGEA 4,
acadêmico 2014-2: nesse a Coordenação as informações detalhadas de

acompanhamento da dos discentes, discutindo a e a totalização, permitindo a cada docente
orientar e a necessidade de para o semestre 2014~2; discussões, o
encaminhamento da resumo para todos os docentes orientadores com as de prazos,
inclusive para estágio decência e proficiência em mencionadas as dos
primeiros doutorandos, Karla Silva e Elves que devem cumprir a e a qualificação no semestre
2014-2. Ainda nesse ponto de pauta foi cornunicada a necessidade de nos horários para auc'yum

compromissos dos docentes com os encargos na graduação. 5, O que ocorrer: a notificou mais uma
vez do Prof. Oro Eduardo Hozapfel na CCA 742 - Avançados, ofertada em formato
intensivo entre 25 ele agosto e 10 de setembro de 2014; o Coordenador 2 presença de todos na
reunião foi finalizada e para constar, eu, Vital Pedra da Silva esta ata que lida e aprovada
assinada por mim e demais membros deste Colegiado./IIIIIIIIIIIIIIIIII/I////III/IIIIIIIIIIIIIIII1/1/1/1/11
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