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Aos nove dias do mês de abril de 2015, às lOh:OOmin, 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, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador e Prof. Tales Miler Soares; foram
convidados e compareceram os Profs. Hans Raj Gheyi e lucas Meio Vellame, além do Superintendente Frar~isco
Tomas Navarro Bencomo, representando a SIPEF, convidado pelo Colegiado do PPGEA para exposição do
andamento da obra de construção do Complexo laboratorial FINEP 2010. O conselheiro Prof. Maurício Antônio
Coelho Filho não justificou ausência. 1. Informes: a Coordenação informou que falta apenas uma bolsa para os
recém-ingressos, mas que a discente Regiana dos Santos Moura pode ser contemplada pelo remanejamento da
FAPESB,previsto para maio do corrente ano. Informou-se que a bolsa de doutorado de Francicleiton Freires do
Carmo migrou para Allan Radax Freitas Campos. Também foi informado que: a proposta de bolsa sanduíche no
xterior da doutoranda Karla Silva Santos está bem encaminhada junto à CAPES, aguardando definição para

implantação se possível até final do semestre 2015-1; as novas casas-de-vegetação do NEAS devem ser instaladas
nas próximas semanas na nova área experimental, que já está com terreno preparado. 2. Projeto FINEP 2010:
Nesse ponto de pauta foi discutido com o Superintendente da SIPEF, o Eng. Francisco Navarro, que as obras do
Complexo laboratorial estão atrasadas, comprometendo as atividades de pesquisa e funcionamento do PPGEA
em melhores condições operacionais. O coordenador do PPGEA, Prof. Vital Paz, lembrou das várias comunicações
e solicitações à SIPEF, mas sem nenhum retorno à Comissão de Acompanhamento designada pela Reitoria. O
superintendente Navarro informou que os arquitetos Gildásio Oliveira e Carlos Daniel (Casé) fizeram medições da
obra e em seu relatório é colocado que a qualidade da obra está adequada. O superintendente pediu desculpas
por não ter socializado o relatório, aproveitando para solicitar que nas reuniões ordinárias do Colegiado do PPGEA
fosse reservado um ponto de pauta sobre o Projeto FINPE 2010. Conforme sua sugestão, esse poderia ser o
último ponto de pauta a ser discutido na reunião, sendo os participantes deslocados até o local da obra. Todos
concordaram. Em relação ao andamento, o superintendente estima que a obra está em torno de 40%, sendo
executados R$ 872.000,00. Nesse sentido, o Prof. Vital Paz lembrou que já deveria ser solicitado a segunda
parcela dos recursos financeiros; para isso foi solicitado à SIPEF, em documento e em reuniões com a equipe
técnica, o relatório de execução físico-financeira, conforme exigência da FINEP; foi sugerido pelo Prof. Vital Paz
gue seja feito um relatório geral atualizado para subsidiar a solicitação da segunda parcela à FINEP; a
iordenação ficou de reiterar o pedido do relatório, indicando com maior detalhamento as informações

necessárias; na ocasião foi mencionada a preocupação com os prazos da FINEP. Outro alerta preocupante
levantado pelo Prof. Vital Paz foi sobre a fonte de recursos usados para as obras já executadas: lembrou que
primeiramente os recursos FINEP devem ser usados, pois a liberação das parcelas pela Financiadora fica
condicionada a essa execução. Assim, explicou, os recursos UFRB só deveriam ser executados após os da FINEP.
Outra discussão levantada com o superintendente Navarro foi sobre o tanque escavado, pois segundo ele a
equipe da SIPEF não entendia a razão e a finalidade da obra; toda os docentes se dispuseram à discussão com a
equipe técnica da SIPEF, com explicações, exemplos e vasta bibliografia sobre a escavação de tanques para
acumulação de água de chuva; inclusive com estruturas em funcionamento no município de Cruz das Almas,
especificamente na empresa DANCO, onde trabalhos são desenvolvidos junto com o Prof. Aureo Oliveira. 3.
Eleição para representante discente: Com base no relatório da Comissão Eleitoral definida pelo Colegiado,
deferiu-se o resultado da eleição para representante discente do PPGEA. Assim, o novo representante será o
mestrando Diego Magalhães de Meio, com mandato entre abril de 2015 e abril de 2016; sua suplente será a
doutoranda Paula Carneiro Via na. 4. Defesas de Dissertação e Exames de Qualificação: Foram deferidas as
seguintes defesas de Dissertação: Diego Queiroz de 50 usa no dia 27;04;2015; lenilson Wisner Ferreira Lima em
28;04;2015; Denize Sampaio Chagas em 30;04;2015. Também foram deferidas as seguintes datas para Exames
de Qualificação: Alide Mitsue Watanabe Cova no dia 16;04;2015; Adailton Conceição dos Santos em 23;04;2015;
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45 Leandra Brito de Oliveira em 30/04/2015; Tatyana Keyty de Souza Borges em 07/05/2015.5. O que ocorrer: nesse
46 ponto tratou-se dos seguintes temas: Empréstimo de área, dentro da nova unidade experimental do NEAS, para
47 plantio de mandioca, conforme solicitação do Prof. Marcos Roberto da Silva e pesquisadores da EMBRAPA. A
48 cessão da área foi aprovada, mas condicionada a novo estudo de ocupação pelos docentes do NEAS.Trancamento
49 de matrícula do doutorando Francicleiton Freires, que assumiu cargo público em outro Estado: o requerimento de
50 trancamento foi aprovado por todos; esse trancamento motivou a migração de bolsa para outro discente,
51 conforme foi informado anteriormente nessa mesma reunião. Pedidos de aproveitamento de créditos: o pedido
52 do discente Francisco de Assis Gomes Júnior foi encaminhado para o Prof. Tales Soares) enquanto o ped.Jo da
53 discente Thais Nascimento Meneses foi encaminhado para a Pós-Doutora Patrícia dos Santos Nascimento. O
54 componente curricular Proficiência em Língua Inglesa ficará a cargo do Prof. Hans Raj Gheyi, que deve aplicar a
55 prova em 05/05/2015. Foi indicado e aprovado por todos o nome de Murillo Anderson Gonçalves Barbosa para
56 assumir uma bolsa de Pós-Doutorado no PPGEA. Confirmou-se o desligamento de Nilson Barroso do PPGEA e
57 mantida a matrícula do metrando Diego Queiroz, em respeito ao que foi transmitido pela comissão que avaliou o
58 problema das matrículas de ambos os discentes. O Coordenador agradeceu a presença ce todos e a reuniã.Q foi
59 finalizada; para constar, eu, Tales Miler Soares, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por JS.
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