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40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2015, às 16h30min, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e
2 Solo (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes:
3 Prof. Vital Pedro da Silva Paz, Coordenador, Prof. Aureo Silva de Oliveira, Vice-Coordenador, Prof. Tales Miler
4 Soares e os representantes discentes Diego Magalhães de Meio e Paula Carneiro Via na; compareceu a Dra.
5 Karoline Santos Gonçalves, convidada do Colegiado. 1. Informes: o Coordenador iniciou a reunião facultando aos
6 presentes o registro de informes; Prof. Aureo Oliveira comentou a situação da greve dos servidores da UFRB
7 (técnicos administrativos e docentes) sem qualquer previsão de retorno às atividades; o Coordenador relatou a
8 solicitação da PPGCI sobre a manifestação do PPGEA para renovação da bolsa PVNS do Prof. Hans Raja Gheyi,
9 afirmando que respondeu prontamente, em nome do Colegiado, destacando a importância e a relevância da

10 presença e da prorrogação da permanência do Prof. Hans Raj, esperando que a PPGCImantenha os esforços junto
11 à CAPESpara a renovação da bolsa por mais 24 meses a partir de março de 2016; em seguida também registrou a
12 concessão de passagens e diárias para os Profs. José Antônio Frizzone (ESALQjUSP) e Ênio de Farias França e Silva
13 (UFRPE) para participarem como Visitantes em disciplinas no semestre 2015-2; também informou as ações da
14 Coordenação para possibilitar o uso de recursos descentralizados (PROAP)' pela Reitoria para apoio à serviços de
15 interesse na área experimental. 2. Reestruturação do PPGEA - quadrienal CAPES: nesse ponto a Coordenação
16 registrou a participação do Prof. Tales Miler Soares na reunião de Coordenadores da CAPES, trazendo as
17 informações de critérios e situação de indicadores do PPGEA para a avaliação quadrienal; destacou a necessidade
18 de estudos e restruturação do Programa para a garantia de melhoria dos indicadores; o Prof. Tales comentou a
19 importância da produção qualificada e do envolvimento discente para as publicações; o Prof. Aureo Oliveira fez
20 um relato das dificuldades para a produção científica pelo acúmulo de atribuições dos docentes; foi proposto e
21 aceito por todos que o Prof. Tales Miler será o conselheiro que produzirá o diagnóstico e as sugestões de ajustes
22 no quadro docente e estratégias para o PPGEA cumprir da melhor forma os indicadores CAPES;o Prof. Tales Miler
23 também sugeriu que os representantes discentes apresentem aos demais discentes/colegas os critérios de
24 avaliação que constam no documento de área ca CAPES, fazendo entender melhor as exigências e a necessidade
25 de maior compromisso discente com o conceito do Programa. 3. Aproveitamento de estudos: o Coordenador
26 apresentou a documentação de requerimento de aproveitamento de estudos das discentes Monikuelly Mourato
27 Pereira (proc. 23007.015252/2015-63) distribuída para parecer pelo Prof. Aureo Oliviera e Regiana dos Santos
28 Moura (proc. 23007.015253/2015-16) distribuída para parecer pelo Prof. Tales Miler. 4. Processo seletivo 2016-1:
29 o Coordenador fez um relato das reuniões e entendimentos entre Coordenadores e PPGCI das dificuldades do
30 processo seletivo 2016-1, sobretudo para Mestrado, tendo em vista que nesse ano de 2015 são poucas as
31 possibilidades de finalização do semestre com alunos formados na UFRB interessados em Pós-Graduação; o
32 cenário mostra a expectativa de concorrentes majoritariamente externos à UFRB; adiantou que os
33 coordenadores, em reunião, entenderam pela unificação do processo seletivo, que deve ocorrer no período de OS

34 de outubro a 30 de novembro de 2015 e divulgação até 21 de dezembro; a sugestão de vagas foi acatada por
35 todos (7 para mestrado e 6 para doutorado), podendo haver a necessidade de um novo processo seletivo entre
36 janeiro e fevereiro de 2016 para preenchimento ou ampliação de vagas; por unanimidade os procedimentos
37 foram aprovados, inclusive com os ajustes na prova escrita para Mestrado, conforme minuta que foi apresentada.
38 5. Prorrogação de prazo da discente Karla Silva Santos Alvares de Almeida: o Coordenador apresentou o
39 requerimento da discente de Doutorado Karla Silva Santos Alvares de Almeida com as justificativas apresentadas
40 pela interessada e anuência do Orientador; foi considerado que a discente, além das dificuldades relatadas para a
41 execução da pesquisa em área fora da UFRB, encontra-se na Universidad de Concepción realizando estágio de
42 Doutorado Sanduíche; no documento apresentado pela discente consta o detalhamento das atividades e
43 cronograma para prorrogação de 12 meses, totalizando 40 meses para conclusão; diante dos fatos e
44 excepcionalidade do afastamento para Doutorado Sanduiche, foi aprovado por todos a prorrogação solicitada; o
45 Prof. Tales destacou sobre a atenção que os discentes devem tomar para as solicitações de prorrogação com
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46 justificativas e motivações compreensíveis. 6. O que ocorrer: o Coordenador apresentou o requerimento do Sr.
47 Emerson Passelle solicitanto reconsideração à decisão unânime do Colegiado pelo Colegiado em reunião
48 extraordinária realizada no dia 05 de agosto de 2015; após exposição e justificativas do interessado que
49 encaminhou cópia da versão inicial da dissertação, todos os presentes discutiram e mantiveram a decisão
50 deliberada anterirmente, visto que as razões do desligamento não são minimizadas mediante a apresentação de
51 um documento prévio (versão inicial da dissertação), sequer com a concordância e anuência do docente
52 orientador; o Coordenador relatou que a Pós-Doutora Patrícia dos Santos Nascimento deverá se afastar
53 definitivamente do PPGEA para assumir cargo docente na UEFS, destacando, portanto, a necessidade e a
54 importância da substituição para a bolsa CAPES,vistos os riscos de corte ou suspensão de bolsas pela CAPES; foi
55 apresentada a manifestação de interesse de Dr. Willian Fernandes da Universidade Federal de lavras; após
56 discussão houve concordância de todos para convidar o interessado à visitar o PPGEA e confirmar o interesse em
57 desenvolver pesquisas e colaborar com as atividade didático-pedagógicas do PPGEA. O Coordenador agradeceu a
58 presença de todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida
59 e aprovada será assinada por todos. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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