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43i! REUNIÃO ORDINÁRIA DO COlEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
I Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2015, às 14hOOmin, 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,
4 Prof. Maurício Antônio Coelho Filho, Prof. Lucas Meio Vellame, como convidado, e os discentes Diego Magalhães
5 de Meio e Paula Carneiro Viana; 1. Informes: o Coordenador iniciou a reunião facultando aos presentes o registro
6 de informes; o Praf. Maurício Coelho destacou a não aprovação de projetos no último edital da FAPESB e
7 ressaltou as dificuldades para o desenvolvimento das pesquisas; o mesmo foi mencionado pelo Prof. Tales Miler;
8 o Coordenador apresentou o servidor Hanaelson Souza de Santana, que estará a disposição dos serviços de
9 secretaria do PPGtA. 2. Seleção 2016-1: nesse ponto a Coordenação relatou o trabaiho da Comissão de Seleção,

10 composta pelos Professores Lucas Vellame e Tales Miler que concluíram o processo inicialmente com a
11 homologação das inscrições, aplicação da prova escrita para os candidatos ao Mestrado e a divulgação dos
12 resultados na página do PPGEA (www.ufrb.edu.br/pgea); foram classificados 04 candidatos para o Curso de
, Mestrado sem suplência para as 07 vagas previstas e 06 candidatos para o Curso de Doutorado com outras 06

14 suplências (Mestrado - ordem de classificação: JULlANA ALCÂNTARA COSTA,MARIA ÂNGELA CRUZ MACÊDO DOS
15 SANTOS, FRANCISCOJOSÉ NUNES MODESTO, VITOR AMÂNCIO CERQUEIRA; Doutorado- ordem de classificação:
16 RIGOBERTO MOREIRA DE MATOS, ALAN DÉL CARLOS GOMES CHAVES, HIDEO DE JESUS NAGAHAMA, L1SSIA
17 LETíClA DE PAIVA OLIVEIRA, JOSÉ EDSON LORENTINO DE MORAIS, PETIERSON COSTA CONCEiÇÃO SILVA;
18 Suplentes para Doutorado - ordem de classificação: IRAI MANUELA SANTANA SANTOS, MARCELO SIMEÃO,
19 GERLANGE SOARES DA SILVA, FAGNER TAIANO DOS SANTOS SILVA, WELLlNGTON JAIRO DA SILVA DINIZ,
20 LEANDRO DE PÁDUA SOUZA); até o momento apenas um candidato ao mestrado confirmou interesse e 05
21 confirmaram para o doutorado; após aprovação dos trabalhos da Comissão de Seleção foi discutida a
22 possibilidade de um processo extra para novas vagas para mestrado; o Prof. Tales sugeriu a consulta aos demais
23 Programas de PG da UFRB para unificar os procedimentos, assim como ocorreu no primeiro edital; o Coordenador
24 afirmou que participará de uma reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação no dia seguinte e na
25 oportunidade consultará os demais Coordenadores. 3. Eleição do Colegiado do PPGEA 2016/2018: a
26 Coordenação fez a leitura da Ata da Comissão designada pelo Colegiado (Prof. Tales Miler e Prof. Lucas Vellame)
27 responsável pelo processo de consulta aos docentes permanentes conforme previsto no Regimento Interno do
28 PPGEA (Art. 12); foram indicados os quatro mais votados: Tales Miler Soares (08 votos), Lucas Meio Vellame (08
29 votos), Vital Pedro da Silva Paz (08 votos) e Eugênio Ferreira da Silva (04 votos); portanto, esses docentes foram
10 indicados como novos membros do Colegiado para o biênio 2016/2016 a partir do dia 01 de fevereiro de 2016;
31 após a leitura da ata do processo eleitoral todos os presentes aprovaram as indicações dos eleitos. 4. Mudança
32 do projeto de dissertação do discente Neilon Duarte da Silva: o Coordenador apresentou o requerimento com as
33 justificativas e anuência do orientador, Prof. Aureo Silva de Oliveira, e em seguida o Prof. Tales Miler sugeriu que
34 em se tratando de uma mudança com a anuência do orientador, caberia apenas o registro e que os
35 procedimentos devem seguir a normalidade de acordo com as exigências da FAPESB que financia a bolsa de
36 estudos do discente, sobretudo porque o projeto anterior ainda não havia passado pelo crivo do Exame de
37 Qualificação; todos os presentes concordaram com a sugestão. 5. Parecer do Prof. Lucas Vellame ao pedido de
38 reconsideração do discente Francicleiton Freires do Carmo: o Coordenador solicitou ao relator, presente na
39 reunião, que apresentasse o parecer para discussão; em seguida o Prof. Lucas Vellame fez a leitura concluindo
40 favoravelmente à continuidade do discente no programa; nas discussões ficou esclarecido que a situação do
41 interessado continua regular, sem qualquer prejuízo; registrou-se que o mesmo realizou o exame de proficiência
42 de língua inglesa (CCA 635) e apresentou no pedido de reconsideração o projeto de pesquisa corrigido; o parecer
43 foi aprovado por todos os presentes. 6. O que ocorrer: nesse ponto o discente Diego Meio sugeriu que as atas das
44 reuniões do Colegiado fiquem disponíveis para os interessados; o Prof. Tales discorreu que se trata de um
45 documento que pode ser acessado por qualquer interessado mediante requerimento, sendo esse o entendimento
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46 da maioria dos presentes; também foi abordado pelo discente a disponibilidade de bolsas para os novos
47 selecionados e o aproveitamento de estudos ainda pendentes; o Coordenador ressaltou que o Edital de Seleção
48 deixa claro que a seleção não é garantia de bolsa, que depende das agências de fomento, e que os processos de
49 aproveitamento de estudos estão com os docentes relatores para análise ainda no mês de janeiro. foi registrado
50 também que até o presente momento o PPGEA não recebeu qualquer comunicação da Reitoria sobre a situação
51 da nova área do NEAS/PPGEA, mesmo com as notícias recentes que demonstram justamente os encontros da
52 Reitoria com a presidência do INCRA, no corrente mês, após a conclusão da regularização fundiária da instituição.
53 Não havendo nada mais a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada; para
54 constar, eu, Vital Pedro da Silva Paz, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos.
55 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
56 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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