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ATA

1 Aos dezesseis dias do mês de junho de 2015, às 08h: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, Prof. Tales Miler Soares e
4 a Acadêmica Paula Carneiro Via na; compareceram o Prof. Lucas Meio Vellame e a Ora. Karoline Santos Gonçalves,
5 convidados do Colegiado. 1. Informes: a Coordenação informou que a FAPESB comunicou oficialmente a
6 concessão de 01 (uma) bolsa de mestrado para o PPGEAapós a redistribuição das cotas institucionais; com isso é
7 possível a liberação de bolsa CAPES mediante a migração de um discente CAPES para FAPESB, assegurando a
8 continuidade da bolsa para o semestre 2015-2; nesse caso, o discente Luciano Sobral Fraga Junior passará a
9 receber bolsa FAPESB; foi reapresentado pela Coordenação o "Planejamento Acadêmico 2015-2" com a

1 (j confirmação de participação do Prof. Dr. Ênio de Farias e França da UFRPE na disciplina CCA 742 - Tópicos
Avançados em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos, em período a ser definido posteriormente de acordo com

12 a agenda do professor convidado. A Coordenação informou sobre a solicitação de carta de aceite do Sr. Antônio
13 Macheva Júnior da Universidade de Moçambique, para o Curso de Mestrado, porém, sem a apresentação pelo
14 candidato de qualquer documentação; nesse caso a Coordenação solicitou do candidato o envio de
15 documentação (Curriculum Vitae, Diploma e Histórico Escolar) para análise e posterior deliberação pelo
16 Colegiado. O prof. Tales relatou a reunião com o Magnífico Reitor da UFRB, Prof. Silvio Sóglia, quando foi
17 apresentado o plano de ocupação da área experimental do PPGEA com as ações de pesquisa e instalações de
18 estruturas experimentais e didáticas, na maioria asseguradas por projetos de pesquisa aprovados e financiados
19 pelas agências de fomento. 2. Aproveitamento de estudos: Nesse ponto de pauta o Prof. Tales Miler fez o relato
20 do parecer emitido à solicitação de aproveitamento de estudos do acadêmico Francisco de Assis Gomes Júnior; o
21 parecer é favorável ao aproveitamento da disciplina PENG 7300 - Estatística experimental aplicada à engenharia
22 agrícola (4 créditos), cursada na UFRPE, com equivalência à CET 501 - Estatística experimental, com a creditação
23 da disciplina de origem, conforme previsto no Art. 92 do Regimento Interno do PPGEA; o mesmo ocorre para a
24 disciplina PENG 7315 - Instrumentação para análise física de ambiente (4 créditos), cursada na UFRPE, com
2S equivalência à CCA 721 - Instrumentação na agricultura, com a creditação da disciplina de origem, conforme
26 previsto no Art. 92 do Regimento Interno do PPGEA; o relator é favorável à convalidação dos conteúdos de duas
')'7 disciplinas cursadas pelo discente na UFRPE (PENG 7318 - Qualidade de água para agricultura e PENG 7326 -
L~ Plantas sob estresse salino e hídrico) para creditação da disciplina CCA 726 - Qualidade, tratamento e reuso da
29 água, conforme previsto no Art. 91 do Regimento Interno do PPGEA, com a devida anuência do interessado; uma
30 vez apresentado, comentado e discutido o parecer do relator, o mesmo foi aprovado por todos com a ressalva da
31 consulta ao discente Francisco de Assis para o caso da convalidação do conteúdo das duas disciplinas em uma
32 disciplina do PPGEA; a manifestação do discente deverá ser respaldada posteriormente pelo Colegiado. 3.
33 Comissão de seleção 2015-2: a Coordenação relatou ao Colegiado a publicação do Edital de Seleção 2015-2 com a
34 previsão de seleção para 03 (três) vagas para mestrado conforme decisão anterior registrada em Ata; com isso a
3S necessidade de definição da Comissão de Seleção; após discussões, o Prof. Tales Miler se prontificou a participar e
36 foram indicados os nomes do Prof. Lucas Vellame e da Ora. Karoline Gonçalves; todos se manifestaram favoráveis
37 e a Comissão foi assim aprovada por unanimidade. 4. Solicitação de emissão de diploma: a Coordenação relatou
38 a apresentação de solicitação de emissão do diploma do Sr. Mairton Gomes da Silva; foi destacado que o mesmo
39 cumpriu todas as exigências do PPGEA para obtenção do título de Mestre em Engenharia Agrícola, o que foi
40 conferido e confirmado pelo orientador Prof. Dr. Tales Miler Soares; assim, foi decidido que tão logo retornem à
41 normalidade as atividades administrativas em decorrência da greve dos servidores técnico-administrativos da
42 UFRB, o processo será encaminhado para a SURRAC.5. Defesas de dissertações: a Coordenação comunica a todos
43 a finalização das defesas de dissertações dos ingressos até 2013-2, com a última defesa, de Nara Tosta, que
44 ocorrerá no próximo dia 30 de junho; nesse caso apresentou ao Colegiado a sugestão de recomposição da
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45 Comissão Examinadora tendo em vista a impossibilidade de participação do Prof. Dr. Lucas Meio Vellame e do
46 Prof. Dr. Maurício Antonio Coelho Filho por indisponibilidade de agenda; foram sugeridos e aprovados por todos
47 os nomes do Prof. Dr. Francisco Adriano de Carvalho Pereira (UFRB) e do Prof. Dr. Alisson Jadavi Pereira da Silva
48 (IFBAIANO) que passaram a compor as suplências da Comissão, ficando como Titulares Prof. Dr. Aureo Silva de
49 Oliveira (UFRBJ, Prof. Dr. Cristiano Tagliaferri (UESB) e Dra. Greice Xime na Santos Oliveira (INEMA-BA). 6. O que
50 ocorrer: nesse ponto foi sugerida a indicação de uma Comissão Permanente de Acompanhamento Discente com a
51 finalidade e prerrogativa de assessorar o Colegiado sobre a situação acadêmica dos discentes do PPGEA e as
52 interações com a orientação e o desenvolvimento dos projetos de pesquisa, importantes para assegurar o rr.elhor
53 rendimento e cumprimento das exigências para a conclusão do curso; após discussões e sugestões do Prof. Lucas
54 Vellame, Aureo Silva e Tales Miler, foi deliberado pelo Colegiado um "Grupo de Trabalho" para elaborar uma
55 proposta para discussão no Colegiado; esse grupo de trabalho será coordenado pelo Prof. Lucas Vellame com a
56 participação dos pós-doutorandos Dr. Murillo Barbosa, Dra. Patrícia Nascimento e Dra. Karoline Gonçalves; em
57 seguida a Coordenação comunicou que a discente Mariana Lays Andrade Oliveira entregou a versão finalizada e
58 impressa da dissertação acompanhada do comprovante de submissão de um artigo para período científico.--
59 Coordenador agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Vital Pedro da Silva Pâ~,
60 lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos. ////////////////////////////////////////////////
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