
UF1B
Universidade Federal do

Recôncavo da Bahia

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COlEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA

1 Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2015, às 16h:00min, 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: Prof.
3 Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador e a discente Karla Silva
4 Santos; foi registrada a ausência do Prof. Maurício Antônio Coelho Filho. Este presente como ouvinte e
5 interessado o discente Francicleiton Freires do Carmo. A Dra. Karoline Santos Gonçalves participou como
6 convidada. 1. Informes: a Coordenação informou sobre a comunicação da CAPES à PRPGCI que assegura a
7 manutenção da cota de bolsas 2014 sem, contudo, mencionar a disponibilidade de novas bolsas para 2015-1;
8 também informou a comunicação do CNPq concedendo bolsa de mestrado para discente estrangeiro (Betz
9 Lindolfo Vicente Injage - Universidade Zambeze, Faculdade de Ciências Agrarias - Ulongue - MOÇAMBIQUE). 2.

10 Mudança de Projeto de Tese do discente Francicleiton Freires do Carmo: atendendo a deliberação do colegiado,
11 rof, Tales Miler apresentou o parecer à proposta de pesquisa do discente e após discussões e considerações,
12 houve unanimidade para a aprovação, devendo o discente proceder com a apresentação do projeto a uma
13 Comissão de Docentes para avaliação final; essa Comissão foi designada na mesma reunião pelo Colegiado,
14 composta pelos professores Tales Miler Soares, Anacleto Ranulfo do Santos e Hans Raj Gheyi, tendo como
15 suplentes os professores lucas Meio Vellame, Eugênio Ferreira Coelho e Maurício Antônio Coelho Filho. 3.
16 Solicitação de Prorrogação de Defesa de Dissertação: o Coordenação apresentou as solicitações de prorrogação
17 dos discentes, com justificativas e anuência dos orientadores: lenilson Wisner Ferreira Lima (60 dias), Denize
18 Sampaio Chagas (30 dias), Marina Aparecida Costa Lima (90 dias), Mariana lays Andrade Oliveira (30 dias) e Diego
19 Queiroz de Sousa (60 dias); após discussões e avalições dos conselheiros que expuseram a preocupação com os
20 impactos da prorrogação no tempo médio de titulação dos discentes, considerou-se que os prazos deverão ser
21 atendidos com a exigências de apresentação das versões finalizadas para defesa até 30 dias antes do prazo
22 prorrogado; assim, foram aprovadas as prorrogações por todos os presentes. 4. Inscrição de Candidato do
23 Exterior: a Coordenação apresentou a solicitação de inscrição para discente do exterior (Betz Lindolfo Vicente
24 Injage - Universidade Zambeze, Faculdade de Ciências Agrarias - Ulongue - MOÇAMBIQUE), com bolsa assegurada
25 pelo CNPQ; os presentes destacaram a importância da solicitação mediante os convênios de cooperação técnico-
26 científica da UFRB com instituições externas, valorizando o intercâmbio discente para capacitação em nível de
27 Pós-Graduação; assim, o pleito foi aprovado por unanimidade. 5. Emissão de Diploma: a Coordenação
28 'sentou aos conselheiros a necessidade de procedimentos para autorização de diploma de egressos do
29 PPGEA, em especial, ao acadêmico "Mairton Gomes da Silva", que cumpriu todas as exigência para a diplomação
30 após defesa de dissertação; a decisão de todos foi pela preparação de processo confirmando a deliberação do
31 Colegiado que verificou e assegura o cumprimento de todas etapas e exigências pelo acadêmico, cabendo-se a
32 concessão do Título de Mestre em Engenharia Agrícola, área de concentração em Agricultura Irrigada e Recursos
33 Hídricos, que deverá ser emitido pela Superintendência de Regulação e Registros Acadêmicos (SURRAC) da UFRB).
34 6. Organização e zelo pela área experimental do PPGEA: nesse ponto a Coordenação apresentou a comunicação
35 do Prof. Tales Miler aos discentes do PPGEA tratando a responsabilidade e compromisso de todos com a
36 organização e operacionalização das estruturas de pesquisa do PPGEA, enfatizando que reiteradas vezes tem se
37 observado negligência dos discentes com os materiais de pesquisa, andamento, preparação e condução dos
38 espaços; o Prof. Tales apresentou as considerações enfatizando o valor das estruturas que resultaram de projetos
39 de pesquisa e recursos públicos, cuja responsabilidade de organicidade deve ser de todos que utilizam para a
40 produção de trabalhos e pesquisas. Decidiu-se, assim, pela exposição para todos os discentes que medidas podem
41 ser tomadas com comprometimento de atividades, nos casos reincidentes de desatenção com a organização dos
~12 espaços e estruturas. 7. Aproveitamento de créditos: O Coordenador apresentou os processos de requerimento
43 de aproveitamento de créditos: a) lucylia Suzart Alves (processo 23007.015490/2014-98) com parecer do Prof.
44 Tales Miler Soares favorável ao aproveitamento da seguinte creditação: CCA 737 Manejo Avançado da Irrigação (5
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45 créditos), CCA 736 Drenagem de Terras Agrícolas (5 créditos), CCA 723 Manejo da Salinidade na Agricultura (5
46 créditos) e CCA 735 Hidráulica de Condutos Livres e Forçados; o relator destaca que as disciplinas foram cursadas
47 no Mestrado em Ciências Agrárias da UFRB e que as mesmas atendem à correspondentes no PPGEA, com
48 aprovação por média superior a sete (7,0) e atendendo às condições e exigências estabelecidas no Regimento
49 Interno do PPGEA; b) Jamile Ferreira dos Santos (processo 23007.015488/2014-19) com parecer do Prof. André
50 Dias Azevedo Neto favorável ao aproveitamento da creditação da disciplina CCA 501 Estatística Experimenta! (5
51 créditos) cursada no Mestrado Ciências Agrárias da UFRB; após exposição e discussão, os pleitos foram atendidos
52 por unanimidade. 8. O que ocorrer: nesse ponto, o Coordenador destaca a confirmação de realização do Exame
53 de Qualificação de Doutorado Elves de Almeida Souza, 2ª oportunidade prevista no Regimento Interno do PPGEA,
54 que ocorrerá nos dias 09 e 10 de ferreiro de 2014, com participação assegurada da Banca Examinadora: Prof.
55 Hans Raj Gheyi, Prof. Anacleto Ranulfo dos Santos e Ora. Greice Xime na Santos Oliveira. O Coordenador
56 agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata
57 que após lida e aprovada será assinada por todos.!/////////////////////////!/!!!//!///////!!/!/!!/////!///!/!!!/////
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