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ATA
1 Aos dezoito dias do mês de novembro de 2015, às 10hOOmin, 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 os discentes Diego Magalhães de Meio e Paula Carneiro Viana; 1. Informes: o Coordenador iniciou a reunião
5 facultando aos presentes o registro de informes; o Prof. Tales Miler destacou a informação que o INCT-Sal daverá
6 disponibilizar recursos para pesquisa do PPGEA e bolsa de apoio técnico; o Coordenador destacou a finalização
7 das correções do Coleta CAPES2014, a participação do Prof. José Antônio Frizzone como convidado na disciplina
8 CCA 722 - Projetos e Avaliação de Sistemas no semestre 2015-2, o retorno dê' discente Karla Santos, que concluiu
9 o estágio Doutorado Sanduíche na Universidad de Concepación, e a concessão de bolsa Pós-Doutorado ao Dr.

10 Willlian Fernandes da Universidade Federal de Lavras que atuará junto ao °PGEA. 2. Planejamento Acadêmico
11 2016-1: nesse ponto a Coordenação apresentou a proposta de "Planejamento Acadêmico" para o semestre 2015-
12 2, com a relação de disciplinas; após sugestões e discussões foi aprovado por todos a seguinte relação de
13 disciplinas: CCA 728 - Seminários em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos I, CCA 729 .- Seminários em
14 Agricultura rrrigada e Recursos Hídricos 11,CCA 730 - Matemática Aplicada à Engenharia de Água e Solo, CCA 732
15 - Fundamentos de Engenharia de Irrigação, CCA 735 - Hidráulica de Condutos Livres e Forçados, CCA 501 -
16 Estatística Experimental, CCA 733 - Hidrologia, CCA 701 - Micrometeorologia e Evapotranspiração, CCA 724 -
17 Dinâmica da Água no Solo, CCA 723 - Manejo da Salinidade na Agricultura, CCA671- Estágio Docência, CCA 529-
18 Projeto de Dissertação, CCA 540 - Projeto de Tese, CCA 635 - Proficiência em Língua Inglesa, CCA 541- Exame de
19 Qualificação, CCA 527 - Pesquisa Orientada, CCA 731 - Desenvolvimento de Pesquisa em Agricultura Irrigada e
20 Recursos Hídricos; o Coordenador solicitou e foi acatado por todos os presentes que a distribuição de docentes
21 responsáveis e horários fossem definidos pela Coordenação de acordo com a disponibilidade dos respectivos
22 docentes tendo em vistas o planejamento acadêmico da graduação, 3. Homologação da Dissertação de Nara
23 Tosta Santos: a Coordenação apresentou a documentação final da discente I\iara Tosta para homologação de sua
24 dissertação, justificando que em decorrência da greve dos servidores da UFRB os serviços da biblioteca foram
25 suspensos e com isso não foi possível a confecção da ficha catalográfica; após discussão todos os presentes foram
26 favoráveis à homologação. 4. Eleição para o Colegiado do PPGEA 2016/2018: o Coordenador comunicou o
27 término da atual gestão do Colegiado do PPGEA e com isso o cumprimento ao que está previsto no Art 12 do
28 Regimento Interno de escolha do novo colegiado em processo que deve ocorrer até 60 (sessenta) dias antes do
29 término do mandato (01 de fevereiro de 2016); foi aprovada por todos os presentes a indicação dos Professores
30 Tales Míler Soares e Lucas Meio Vellame para a composição da Comissão Eleitoral (Art 12, § 1º) responsável pela
31 condução da consulta. 5. Reestruturação do PPGEA 2016: o Coordenador reiatou a importância de continuidade
32 dos estudos para a reestruturação do corpo docente do PPGEA com as adequações necessárias aos indicadores
33 de produção para o último ano da avaliação quadrienal da CAPES;Assim, ficou estabelecido que a Coordenação,
34 com apoio dos demais docentes, dará continuidade às análises e consultas aos docentes para recredenciamento a
35 partir de janeiro de 2016. 6. Minuta para prazos de solicitação de prorrogação: nesse ponto o Coordenador
36 expôs a todos a necessidade de definição da minuta para solicitação pelos discentes pari"! prorrogação do prazo
37 de permanência e conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado; após sugestões e discussões foi aprovada por
38 todos a minuta que estabelece o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anteriores ao tempo de conclusão dos cursos
39 para que o discente solicite a prorrogação com a anuências do orientador e documentação com justificativa e
40 cronograma detalhado. 7. Pedido de reconsideração do discente Francicleiton Freire do Carmo - indicação de
41 docente para avaliação e parecer: o Coordenador comunicou ao Colegiado o requerimento submetido pelo
42 discente, com as justificativas e razões do pedido de reconsideração ao desligamento aprovado pelo Colegiado;
43 foi ressaltada a necessidade e importância de uma análise cuidadosa e emissão de parecer para melhor e mais
44 segura deliberação pelo Colegiado; o Prof. Tales Miler sugeriu o nome do Prof. Lucas Meio Vellame para avaliar,
45 relatar e emitir parecer que deverá ser apreciado pelo Colegiado; o Prof. Aureo Silva de Oliveira endossou a
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46 sugestão e todos concordaram, aprovando o nome do Prof. Lucas Vellame para essa designação. 8. O que
47 ocorrer: nesse ponto não houve qualquer manifestação dos presentes. O Coordenador agradeceu a presença de
48 todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada
49 será assinada por todos. IIIII IIIIIIIII Ii I Ii IIIIII Ii Ii 111111/

r~\
..-,\,,;,.,0.#p)J,..;,;q ~\j:_

Rua Rui Barbosa, 710 - Campus Universitário
CEP44380-000 - Cruz das Almas - BA
www.ufrb.edu.br/pgea

Secretaria- Fone/Fax: (75) 3621-2798
Coordenação - Fone: (75) 3621-2798

Email: ccaab.cppgea@ufrb.edu.br


