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ATA
1 Aos oito dias do mês de outubro de 2015, às 08hOOmin, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo (NEAS)
2 o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes: Prof. Vital
3 Pedro da Silva Paz, Coordenador, Prof. Tales Miler Soares, Prof. Maurício Antônio Coelho Filho e os discentes
4 Diego Magalhães de Meio e Paula Carneiro Via na; compareceu o Prof. Lucas Meio Vellame, convidado do
5 Colegiado. 1. Informes: o Coordenador iniciou a reunião facultando aos presentes o registro de informe:': em
6 seguida destacou a entrega do Relatório de PVNS pelo Prof. Hans Raj Gheyi, encaminhado à Pró-Reitoria de
7 Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Criação (PPGCI) para submissão à CAPES, buscando assegurar a renovação
8 da bolsa por mais um período de 24 meses; nesse ponto, destacou a importância e necessidade da continuidade
9 do Prof. Hans Ghev' para o PPGEA. 2. Processo Seletivo 2016-1: Comissão de Bolsa: nesse ponto a Coordenação

10 registrou a finalização do Edital de Seleção 2016-1, com a oferta de 7 (sete) vagas para Mestrado e 6 (seis) vagas
11 para doutorado; após discussões sobre a dificuldade de disponibilidade de bolsas, todos concordaram com o
12 número de vagas; a Coordenação também destacou o período de inscrições (05 de outubro a 20 de novembro de
"\ 2015), conforme acordado entre os demais Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação do CCAAB e todos

14 os presentes deliberaram favoravelmente; em seguida foi exposta a necessidade de definição da Comissão de
15 Seleção, sendo indicados os nomes do Prof. Tales Miler Soares, do Prof. Lucas Meio Vellame e da Ora. Karoline
16 Santos Gonçalves, bem como, a participação do Coordenador; todos aprovaram as indicações. 3. Tirocínio
17 docente (CCA - 617) na Graduação: a Coordenação destacou a preocupação com a continuidade da greve dos
18 docentes, o que tem comprometido as atividades dos discentes de Pós-Graduação nessa atividade obrigatória;
19 tendo em vista a expectativa de término do movimento de paralisação, foi sugerido e aprovado por todo o
20 colegiado que, até o final do semestre da Graduação, a caderneta da disciplina permaneça excepcionalmente
21 aberta (atribuindo a informação de avaliação "incompleta"), sem prejuízo da realização das atividades pelos pós-
22 graduandos discentes tão logo sejam reiniciadas as aulas do semestre 2015-1 da Graduação. 4. Bolsa PNPO: o
23 Coordenador reiterou a importância da continuidade da bolsa para o PPGEA com a substituição da Ora. Patrícia
24 dos Santos Nascimento e que até o momento surgiram dois (02) candidatos e que apenas um (01) confirmou
25 interesse, no caso, o Dr. Willian Fernandes, da Universidade Federal de Lavras, e que a implementação da bolsa
26 ocorrerá tão logo o sistema SAC da CAPESpermita a indicação/substituição do bolsista. 5. Substituição de projeto
27 de pesquisa: o Coordenador relatou a entrega do projeto de pesquisa do discente Bruno Laécio da Silva Pereira,
28 após as adequações da orientação definitiva do prof. Dr. Eugênio Ferreira Coelho; como não se trata de bolsa
29 FAPESB, esse procedimento é indispensável para conhecimento do Colegiado, mas sem a necessidade de
10 alteração no cadastro de projeto do bolsista. 6. Desligamento discente: nesse ponto o Coordenador expôs a
31 todos os membros do Colegiado a situação do discente Francicleiton Freires do Carmo, que após o trancamento
32 do semestre 2015-1, em decorrência de aprovação em concurso público, solicitou a reintegração ao PPGEAe com
33 isso efetivou a matrícula no corrente semestre 2015-2; porém, até a presente data não compareceu à
34 UFRB/PPGEA e tão pouco apresentou justificativa, motivação ou requerimento para afastamento com a devida
35 anuência do orientador; considerando que o semestre teve início em 17 de agosto de 2015, são mais de 50 dias
36 de ausência não justificada, não havendo protocolado para deliberação pelo Colegiado qualquer requerimento de
37 afastamento; em seguida, o orientador (Prof. Vital Paz) manifestou que não tem interesse na continuidade da
38 orientação, relatando que ainda se encontra indefinido o projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo discente;
39 registrou-se também que o discente não havia ainda se submetido à Comissão designada pelo Colegiado para
40 apresentação e avaliação do novo plano de trabalho; após discussões e destacando os precedentes de discentes
41 que foram desligados por motivos de ausência não justificada e sem anuência do orientador e avaliação do
42 Colegiado, foi deliberado por todos pelo desligamento definitivo do discente. 7. Prorrogação de prazo do
43 discente Elves Almeida de Souza: o Coordenador apresentou o requerimento submetido pelo discente, com as
44 justificativas e anuência do orientador, Prof. Dr. Eugênio Ferreira Coelho, para a prorrogação de 12 meses do
45 prazo para conclusão do curso de Doutorado; o plenário entendeu e deliberou favoravelmente; no entanto,
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46 reiterou a necessidade de normatização do prazo e procedimentos para solicitação de prorrogação por todos os
47 discentes. 8. Normativa 01/2015 - PPGEA - Prazos: nesse ponto o Coordenador apresentou uma minuta de
48 Normativa para regulamentar os prazos de solicitação e submissão ao Colegiado de prorrogações para conclusão
49 dos cursos de Mestrado e Doutorado; após discussões, foi deliberado sobre a necessidade de revisão para
50 atender aos regimentos vigentes, facultando prazos compatíveis para a entrega definitiva da documentação para
51 as defesas; assim, ficou deliberado que na próxima reunião do Colegiado a normativa será avaliada, discutida e
52 aprovada para validade imediata. 9. Agendamento de Exame de Qualificação 2015-2: nesse ponto o
53 Coordenador apresentou a documentação e o requerimento do discente Antonio Ramos Cavalcante fJara a
54 realização da qualificação nos próximos 60 dias como estabelece o Regimento Interno do PPGEA; inicialmente foi
55 proposta a data de 07 de dezembro com a Comissão sugerida, porém, considerou-se conveniente aguardar os
56 demais discentes submeterem as solicitações de forma a melhor otimização do período de datas para qualificação
57 de acordo com a disponibilidade de agenda dos prováveis participantes das Comissões Examinadoras. 11. O que
58 ocorrer: nesse ponto não houve qualquer manifestação dos presentes. O Coordenador agradeceu a presença de
59 todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Vital Pedra da Silva Pa7, lavrei esta ata que após lida e aprovada
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