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Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2014, às 16h:30min, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e
Solo (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEAL fazendo-se presentes:
Prof. Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador, Prof. Tales Miler
Soares e a discente Mariana Lays Andrade Oliveira; foi registrada a ausência do Prof. Maurício Antônio Coelho
Filho 1. Informes: a Coordenação informou sobre a disponibilidade de bolsa CAPES-PNPD para o PPGEA, com
implantação prevista para outubro próximo, já considerando a Portaria nº 086/2013 da CAPES.2. Bolsas CAPES: a
Coordenação deu conhecimento ao Colegiado da concessão de bolsas pela CAPES: de 04 bolsas de Doutorado e
02 de Mestrado; essas bolsas foram implantadas em setembro de 2014; no caso, os dois doutorandos
recentemente selecionados (Francisco de Assis Gomes Junior e Bruno Laecio da Silva Pereira) foram cadastrados;
as outras bolsas foram substituídas na cota de bolsa da PPGCI, com vantagens para os recursos do PROAP 2015,
pois integram a cota exclusiva do PPGEA. 3. Seleção 2015-1: vagas para Mestrado e Doutorado: a Coordenação
apresentou a deliberação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) da UFRB sobre o período de divulgação
para seleção do Edital 2015-1, a partir de 13 de outubro; após discussões do diagnóstico das defesas que devem
ocorrer até março de 2015 e a capacidade de orientação do corpo docente, o Colegiado aprovou por
unanimidade o processo seletivo seguindo os mesmos critérios anteriores, com 15 vagas para Mestrado e 08
vagas para Doutorado. 4. Complexo de Laboratório FINEP 2010: nesse ponto foi abordada a situação atual e
andamento das obras de construção do "Complexo Laboratorial Multiusuário de tecnologias Limpas para
Agricultura - FINEP 2010"; o Coordenador relatou que em recente reunião com o Vice-Reitor, Prof. Silvio Sóglia,
foi sugerida a constituição por portaria da Reitoria de uma Comissão de Acompanhamento; essa medida deve
ocorrer nos próximos dias; em seguida foi apresentada a proposta de realização de uma Reunião Extraordinária
do PPGEA,com participação da equipe técnica da SIPEF,para tratar principalmente do cronograma de execução e
do atendimento aos ajustes solicitados; todos os presentes concordaram e aprovaram a realização da reunião no
próximo dia 30 de setembro de 2014. 5. O que ocorrer: nesse ponto a Coordenação relatou a ausência não
justificada do discente Nilson Italo Soares Barroso das atividades, por mais de duas semanas, sem conhecimento
da Coordenação e tão pouco do Orientador; foi enfatizado que fatos dessa natureza não devem ser
negligenciados uma vez que os discentes estão contemplados com bolsas das agências de fomento e o PPGEA
exige dedicação exclusiva; foi sugerida e aprovada por todos a emissão pelo Colegiado de "Advertência" ao
discente; a Coordenação confirmou a finalização do Relatório COLETA CAPES 2013, ressaltando o trabalho e o

aio das Ora. Karoline Gonçalves e Ora. Patrícia Nascimento; o relatório aguarda a homologação pela PPGCI; O
Coordenador agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz,
lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos.//IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
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