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32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
Aos quatro dias do mês de novembro de 2014, às 11h:00min, 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, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador e a discente Karla Silva
Santos; foi registrada a ausência do Prof. Maurício Antônio Coelho Filho e do Prof. Tales Miler Soares. A Dra.
Karoline Santos Gonçalves participou como convidada. 1. Informes: a Coordenação informou sobre a dificulóde
encontrada junto a PPGCIe CAPESpara manter a cota de uma bolsa PNPD para o PPGEA, visto que todas as ações
foram tomadas desde julho de 2014 para migração da bolsa do PPGCAGR para o PPGEA com a anuência e
providências da Pro-Reitoria com a CAPES, mas até o momento não foi efetivada a migração; reiteradas vezes
foram solicitadas informações à Pro-Reitoria que não tem fornecido qualquer posição favorável de êxito. 2.
Proposta de normativa "Protocolo para Exame de Qualificação" do PPGEA: a Coordenação apresentou a
fundamentação da necessidade de elaboração da normativa, considerando que o Exame de Qualificação exige um
-rotocoto único de realização, mediante procedimentos e condições que favoreçam a preparação do aluno e
.acilite a avaliação pela Comissão Examinadora, deixando com mais clareza a sistemática de preparação e
condução do exame. Em seguida foi lida e discutida a proposta, destacando todos os pontos apresentados. Após
discussão de dúvidas, esclarecimentos e sugestões do Prof. Aureo Oliveira e da Discente Karla Santos, a
Normativa 001/2014 do PPGEA foi aprovada por todos, devendo ser de conhecimento imediato de todos. 3.
Dispensa de Exame de Proficiência pelo Teste Toffel: a Coordenação esclareceu que essa possibilidade está
prevista no Regimento Interno e com isso a necessidade do Colegiado definir critérios mínimos para a dispensa;
facultadas as discussões, Prof. Aureo Oliveira sugeriu que seja levado em consideração um percentual da
pontuação mínima exigida pelas agências de fomento para o Doutorado Pleno no exterior para dispensa do
Exame de Proficiência em Língua Inglesa. Consensualmente, foi aprovado por todos que esse percentual será de
75%.4. Comissão de Seleção 2015-1: nesse ponto foi recordado que o processo de inscrições para a seleção de
ingresso em 2015-1 será encerrado no próximo dia 14 de novembro de 2014, sendo exigida pelo Regimento a
formalização pelo Colegiado da Comissão de Seleção. Consensualmente foram aprovados os nomes dos seguintes
membros: Prof. Aureo Silva de Oliveira, Dra. Karoline Santos Gonçalves e Prof. Vital Pedra da Silva Paz. S.
Credenciamento da Ora. Patrícia dos Santos Nascimento: nesse ponto a Coordenação relatou que a Dra. Patrícia
Nascimento participa de programa de pós-doutoramento com apoio da CAPES (bolsa PNPD), estando prevista a
integração com o Programa de Pós-Graduação. O Prof. Aureo Oliveira destacou a modalidade da bolsa que prever
-sa integração, propondo que o Colegiado proceda com o credenciamento na modalidade "docente

~Jlaborador". A solicitação de credenciamento foi aprovada por todos. 6. O que ocorrer: a Coordenação destaca
a contribuição da Dra. Karoline Gonçalves com as atividades do PPGEA, colaborando com todas as ações do
Colegiado e com atividades em disciplinas; O Coordenador agradeceu a presença de todos e a reunião foi
finalizada; para constar, eu, Vital Pedra da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por
todos./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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