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46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2016, às 14h20min, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e Solo
(NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEAl, fazendo-se presentes: Prof.
Tales Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Meio Vellame, Vice-Coordenador, Prof. Vital Pedra da Silva Paz e
Prof. Eugênio Ferreira Coelho, além da discente Paula Carneiro Viana. 1. Informes: o Coordenador iniciou a
reunião facultando aos presentes a oportunidade de fazerem eventuais informes de interesse do PPGEA. Foi
informado ao Colegiado que está agendada uma reunião entre os coordenadores de Pós-Graduação e a Reitoria
da UFRB para tratar de questões acadêmicas em 2016-2, questões financeiras apoio aos Programas, além de um
ciclo de discussões sobre a avaliação quadrienal. O coordenador alertou que será uma oportunidade para
entender como a pós-graduação da UFRB se situará no cenário econômico atual. Ainda fazendo menção a esse
cenário de crise, o coordenador informou que, em um requerimento inédito, nove discentes do PPGEA,
solicitaram apoio da Coordenação para interceder junto à PROPAAE visando autorizá-Ias a acessar o restaurante
universitário até que o pagamento das bolsas seja liberado. Em relação à Coleta de Dados 2015 do PPGEA pela
Plataforma Sucupira, o coordenador informou que os dados do PPGEA foram enviados à CAPESe homologados
pela PPGCL Informou-se ao Colegiado que o PPGEA foi atendido pela SURRAC e já possui senha própria para
acesso ao sistema SAGRES. O Prof. Lucas Vellame informou ao Colegiado, inclusive com ofício entregue à
coordenação, que o plano de trabalho do, mestrando Luciano Sobral foi mudado, mas que continua dentro da
mesma temática. Por sugestão do coordenador, o Prof. Eugenio Coelho também explicou ao Colegiado que o
plano de tese da doutoranda Monikuelly Pereira foi alterado, considerando que o plano atual já tinha aparte
financeiro assegurado. O coordenador lembrou que essas alterações de plano de trabalho, desde que tenham a
anuência do orientador e sejam conduzidas anteriormente à qualificação, nem precisariam de julgamento no
Colegiado, ainda que seu informe seja sempre relevante para manter o Programa atualizado. Finalmente,
informou-se que o PPGEA convidou o Me. Tiberio Santos Martins da Silva para ministrar um curso de Visual Basic
integrado ao Excel, mas que existe uma pendência em relação à autorização pela Embrapa, liberando-o para essa
atividade. 2. Desistência de Curso apresentada pelo doutorando Hideo de Jesus Nagahama: o Coordenador
informou que o discente Hideo de Jesus procurou a coordenação para apresentar sua desistência do curso, em
virtude de problemas de saúde, que merecem tratamento imediato, razão pela qual não poderia continuar no
PPGEA. Todos os membros do Colegiado compreenderam a situação e concordaram com o desligamento do
discente. 3. Prorrogação de prazo: Foram aprovados os pareceres emitidos pelo Prof. Lucas Meio Vellame que
concederam as seguintes prorrogações de prazo: doze meses para Maria Augusta Amorim Bione, incluindo nesses
os seis meses relativos à licença maternidade; nove meses para Leandra Brito de Oliveira. Também foram
aprovados, por todos os membros, os pareceres emitidos pelo Prof. Vital Pedro da Silva Paz, que concedeu as
seguintes prorrogações: seis meses para Alide Cova; oito meses para Adailton Conceição; dez meses para Tatyana
Keyty de Souza Borges. O Prof. Lucas Vellame alertou que alguns pedidos de prorrogação parecem extrapolar os
prazos realmente necessários. O docente também alertou que durante a trajetória acadêmica do discente
praticamente não se faz menção a problemas e atrasos na condução do projeto, o que só fica explícito por
ocasião da conclusão. Mais uma vez foi ratificado pelo Colegiado a necessidade de haver nos processos de
prorrogação um parecer técnico emitido pelo orientador. Além disso, foi aprovado que na documentação dos
pedidos de prorrogação de prazo estejam anexados os Relatórios Continuados do interessado. 4. Exame de
Qualificação de Doutorado: Foram julgados os pedidos de prorrogação apresentados pelos doutorandos Lucylia
Suzart Alves, Klebson Santos Brito, André Leonardo Vasconcelos Souza, Marcos de Sousa Campos e Jamille
Ferreira dos Santos. Todos esses discentes têm nota superior a 7,0, estão matriculados em CCA 541 Exame de
Qualificação para Doutorado, estão dentro dos prazos de qualificação e agendamento. Feita essa consideração
foram apresentados os pedidos individuais: Lucylia Suzart Alves e seu orientador Prof. Dr. Hans Raj Gheyi
solicitam agendamento do exame para o dia 21 de junho de 2016. A banca proposta seria composta por: Prof. Dr.
Alexandre Nascimento dos Santos (IF Pernambuco) como membro externo; Prof. Dr.Alisson Jadavi Pereira da Silva
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(IF Baiano, PPGEA), como membro interno e Prof. Or.Rogério Ferreira Ribas (UFRB), como membro externo. Os
suplentes indicados são: Prof. Dr. Maurício Antônio Coelho Filho e Prof. Or. Francisco Adriano de Carvalho Pereira,
ambos membros internos; Klebson Santos Brito e seu orientador Prof. Or. Maurício Antônio Coelho Filho solicitam
agendamento do exame entre os dias 17 e 21 de junho de 2016. A banca proposta seria composta por: Prof. Or.
Eugênio Ferreira Coelho (Embrapa, PPGEA) como membro interno; Prof. Or. Alisson Jadavi Pereira da Silva (IF
Baiano, PPGEA), como membro interno e Prof. Or. Clovis Pereira Peixoto (UFRB), como membro externo. Os
suplentes indicados são: Prof. Or. Tales Miler Soares (membro interno) e Or. Walter dos Santos Soares Filho
(membro externo). André Leonardo Vasconcelos Souza e seu orientador Prof. Or. Francisco Adriano de Carvalho
Pereira solicitam agendamento do exame para o dia 15 de junho de 2016. A banca proposta seria composta por:
Prof. Or. Eugênio Ferreira Coelho (Embrapa, PPGEA) como membro interno; Prof. Or. Luciano da Silva Souza
(UFRB) como membro externo e Prof. Or. Alisson Jadavi Pereira da Silva (IF Baiano, PPGEA), como membro
interno. Os suplentes indicados são: Prof. Or. Marcos Roberto da Silva (membro externo) e Or. Maurício Antônio
Coelho Filho (membro interno). Marcos de Sousa Campos e seu orientador Prof. Or. Eugênio Ferreira Coelho
solicitam agendamento do exame entre os dias 10 e 21 de junho de 2016. A banca proposta seria composta por:
Prof. Or. Francisco Adriano de Carvalho Pereira (UFRB, PPGEA) como membro interno; Prof. Or. Alisson Jadavi
Pereira da Silva (IF Baiano, PPGEA), como membro interno e Or. Torquarto Martins de Andrade Neto come
membro externo. Os suplentes indicados são: Praf. Or. Tales Miler Soares (membro interno) e Or. Maurício /
Antônio Coelho Filho (membro interno). Jamille Ferreira dos Santos e seu orientador Prof. Or. Hans Raj Gheyi
solicitam agendamento do exame para o dia 20 de junho de 2016. A banca.proposta seria composta por: Prof. Or.
Alexandre Nascimento dos Santos (IF Pernarnbuco) como membro externo; Prof. Or. Maurício Antônio Coelho
Filho (Embrapa, PPGEA), como membro interno e Profa. Ora. Franceli da Silva (UFRB), como membro externo. Os
suplentes indicados são: Prof. Or. Clóvis Pereira Peixoto e Ora. Ana Lúcia Borges, ambos membros externos.
Conforme observado pelo Prof. Vital Paz, o Prof. Alisson Jadavi aparece em várias composições, assim como o
Prof. Maurício Antônio; além disso, observou que para o Prof. Alisso Jadavi seria interessante aglutinar as defesas
para datas próximas. Para dar prosseguimento ao processo, o Colegiado aprovou a indicação das bancas e
suplentes, mas anteviu que ajustes deverão ser necessários, o que seria objeto de uma eventual reunião
extraordinária. Os membros titulares e suplentes dos exames, assim como os orientadores dos discentes
interessados, serão contatados para averiguar a necessidade desses ajustes. 5. Registros de Coorientadores:
conforme a leitura de ofícios encaminhados por docentes orientadores, foram registradas as seguintes
coorientações: Ora. Ana Lúcia Borges como coorientadora do mestrando Oiego Magalhães de Meio; Or. Maurício
Antônio Coelho Filho como coorientador da doutoranda Regiana dos Santos Moura; Or. Abelmon Silva Gesteira
como coorientador da doutoranda Leandra Brito de Oliveira; Or. Luciano de Souza e Eduardo Holzapfel como
coorientadores da doutoranda Karla Silva Santos Álvares de Almeida. 7. Solicitação de inscrição de candidata
estrangeira: A Sra. Angelina Perdo Chitlhango, de Moçambique, solicita ingresso no PPGEA no segundo semestre
de 2016. Em seu processo a candidata faz referências ao convênio firmado entre a UFRB e a Universidade
Pedagógica de Moçambique. Nesse convênio, faz-se menção ao oferecimento de bolsas pela UFRB. Após a leitura
da cláusula que trata dessa questão no convênio, o Colegiado entendeu que não cabe ao PPGEA, mas sim à UFRB
providenciar tal benefício. Assim, decidiu-se aprovar o ingresso da candidata, mas ressalvando-se que o PPGEA
não garantirá concessão de bolsa. 8. O que ocorrer: A discente Paula Viana informou que os discentes estão
questionando sobre as normas para elaboração de teses e dissertações. O coordenador informou que o PPGEAjá
está providenciando um comunicado a respeito dessa demanda; já o Prof. Vital Paz acrescentou que as normas
atualizadas foram aprovadas pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, devendo a documentação ser enviada ao
PPGEA pela Secretaria dos Órgãos Colegiados da UFRB. Não havendo nada mais a tratar, o Coordenador
agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Tales Miler Soares, lavrei esta ata que
após lida e aprovada será assinada por todos.
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