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. 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA Do. COLEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGR{COLA

ATA·
Abs dezesseis dias do mês de junho de 2016,às iOh30min,' reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e' S610
(NEAS) o Colegiado do Programa de 'Pós-Graduação em -Engenharia Agríçol<:l(PPGEA), fazendo-se presentes: Prof.
Tales Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Meio Vellarne, Vice-Coordenador, Prof, Vital Pedro da Silva Paz e
Prof. Eugênio Ferreira Coelho; além dos discentes Diego Magalhães de Meio e Paula Carneiro Viana, lnforrnes: o
Coordenador iniciou a reunião facultando aos presentes a oportunidade de fazerem eventuais informes de

· interesse do PPGEA. Foi informado pela Coordenação aa Colegiado que: o projeto mctsal foi renovado, o que
pode garantir recursos para as pesquisas com salinidadeno âmbito do PPGEA; a Superintendência para Assuntos

. InternaCionais da UFRB.informou ao PPGEA e à candidata Sra. Angelina Perde Chitlhango, de Moçambique, que
não será concedido auxílio financeiro por parte da UFRB para sua permanência no Brasil; esse informe da SUPAI

· foi anexado' resposta do PPGEA ao pedido anterior sobre o ingresso dacandidata ao PPGEA; o CCAAB solicitou
· que cada PPGdo Centro indique um representante até O final de junho/20i6, para composição de comissão para
atualização do regimento interno. A Coordenação ainda espera pelo pronunciamento de voluntários: em reunião'
coma Reitoria sobre a retomada da construção do prédio novo, o Reitor comprometeu-se a atuar junto à FINEP e
também solicitou do. representante da S'IPEFque retome contatos com. a empresa, agendando reunião com
presença dos docentes do NEAS; foi transmitida, pela coordenação, aos discentes uma planilha-calendário com o
intuito de criar uma ·ferramenta a ser alimentada pelo discente. com-os prazos do PPGEA, mas sob a
responsabilidade plena de revisão do próprio discente; reiterou-se que não se trata de uma ferramenta oficial do
PPGEA. 1. Decisões ad referendum sobre Exames de' Ql!alifica~ão e Sugestão no Rijual do Exame de
Qualificação: o Coordenador informou que em virtude de uma série de contratempos as.bancas examinadoras
propostas originalmente foram significativamente alteradas, sobretudo em função da indisponibilidade dos
convid~dos. Observou-se também que as próximas indicações devem ser melhor trabalhadas pelos orientadores,
para evitar o excesso, de retrabalho para a coordenação. Em função. disso, foram submetidas e aprovadas as
seguintes composições de bancas examinadoras, referendando as decisões da coordenação: Prof. Dr. l.uciano da
Silva Souza (UFRB), Prof. Dr. Eugênio Ferreira Coelho (Ernbrapale Prof Dr. Marcos Roberto da Silvd.(UFR,B), para o
Exame de Qualificação do doutorando Andre Leonardo Vasconcelos' Souza, em 15 de junho de 2016; Prof. Dr.
Francisco Adriano de Carvalho Pereira (UFRB), Prof Dr. Torquato Martins de Andrade Neto (IF Sertão) e Praf. Dr.
Alisson Jadavi Pereira da Silva (IF Baiano), para o Exame de Qualificação 'd; doutorando' Marcos de Souza
Campos, em 16 de junho de 2016; Praf. Dr. Vital'Pedro da Silva Paz (UFRB), Prof. Dr. Alisson Jadavi Pereira da Silva
(IF Baiano) e Profa. Dra. Lígia BorgesMarinho (UNEB),.para o Exame de Qualificação ,do mestrando Luciano Sobral
Fraga Junior, em 20 de junho de .2016; Profa. Drá. Franceli da Silva (UFRB), Prof. Dr. Alexandre Nascimento dos

31 Santo'; (IFPE) e Dr. Willian Fernandes de Alrneida (PNPD/Uj:RB), para o Exame de Qualificação da doutoranda
32 . Janiille Ferreira dos Santos, em 20 de junho de 2016; P.rof. Dr.AlexandreNascirnento dos Santos (IFPE), Praf. Dr.
33 . Alisson Jadavi Pereira da Silva (IF Baiano) e Prof D~. Francisco Adriano de Carvalho Pereira (UFRB), parao Exame .
34 de Qualificação da doutoranda Lucylia Su~art Ahies, em 21 de junho de 2016; Prof. Dr:. Alisson Jadavi Per~ira da

Silva Ilf Baiano), Prof. Dr. Elvis Lima Vieira (UFRB) ~ Prof. Dr. 'Rogério Ritzinger (Embrapa), par~ o Exame de
Qualificação do doutorando Klebson Santos Brito, em 22 de junho de 2016; Prof. Dr.·Vital Pedro da Silva pàz
(UFRB), Prof. Dr. Lucas Meio Vellame (UFRB) e 'Prof. Dr. Luciano da Silva Souza (UFRB), para o .Exame de

.Qualificação do rnestrando Francisco Airdesson lima do Nascimento, em 29 de junho de 2016; Prof. Dr. Francisco
Adriano' de Carvalho Pereira (U-FRB),Dr. Wil,lian Fernandes de Almeida (PNPD/UFRB) e Praf. Dr. Vital Pedro da
Silva Paz:(UFRB), parà o Exame de Qualificação da mestranda Darniana Lima Barros do Nascimento, em 01 de
julho de 2016; Prof. Dr. Hans Raj Gheyi, Praf. Dr. Rogério .Ferreira Ribas (UFRB) e Pro:fa. Dra. Franceli da Silva
(UFRB), para o Exame de Qualificação do mestrando Hewsley Her Baleeiro Silva, em 05 de julho de 2016; Prof. Dr.
Hans Raj Gheyi, Prof. Dr. Alissón Jadavl Pereira da Silva (IF Balano) e Praf. Dr. Delfran Batista(lF Baiano), para o
Exame d~ Qualificação do doutorando Francicleiton Freires·do Carmo, ern 22 de julho de 2016. Também nesse
ponto todos concordaram que há necessidade de atualizar a normativa que trata da qualificação. Após discussões
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foi definido que para as futuras qualificações a etapa da prova escrita será realizada, um dia antes da etapa da
argüição, Além disso, para desonerar .o trabalho dos convidados para a banca examinadora, decidiu-se 'pela
aprovação de facultar a um membro da banca ou do Colegiado.a responsabilidade de a-plicar a prova escrita, Essas
alterações serão publicadas aos demais alunos mediante atualização da Normativa 001/2014, 2- Qualificação do
Mestrando Neiloh Duarte da Silva: O mestrando Neilon Duarte da Silva havia 'solicitado agendamento do exame
de qualificação, mas posteriormente foj verifi~ado 'que o discente não se encontra matriculado no componente
curricular, portanto em desacordo com o Regimento lnterno, em seu Artigo 59, parágrafo primeiro, Em novo
requerimento, O' discente solicita' agendamento para a primeira semana' de aula do próximo semestre,
reconhecendo que 'está reprovado no componente no semestre em curso, passando a ter uma única chance no
exame. Considerando que o discente está dentro do prazo previsto no artigo 59, parágrafo 4, oColegiado
considera-o apto-a se submeter ao Exame de Oualificação na primeira semana 'deaula dopróximo semestre (15
de 'agosto de 2016), 3- Situação de Francisco de Assis Gomes Júnior: o doutorandoFrancisco. de Assis Gomes
J'únior fez requerimento' solicitando matrícula f.ora do prazo em CCA 671 Estágio Docência e CCA 635 Proficiência
em 'língua lnglesa, com a justificativa que precisa da aprovação em CCA 635- Proflcíêncíaern Língua Inglesa' para

, , ,
poder' fazer o Exame de Qualificação em, 2016~2, Não foi deferido o pedido .do discente, pois se trata de
solicitação extemporânea: além do Colegiado não viabilizar matrícula fora de prazo, o próprio sistema SAGRES
fecha novos registros de matrícula, Foi ponderado' que caberá ao discente se matricular em CCA 635 Proficiência

, -
em Língua-Inglesa no próximo semestre, sendo uma alternativa razoável submeter-se ao TOFL; assim, caso atinja
a pontuação mínima exigida no TOFL o discente poderá ser 'antecipadamente aprovado em CCA 635 Proficiência
em Língua Inglesa, habilitando-se ao Exame de Qualificação para o sernesfre 2016-2, '4- Ví~cúlo emprégatício de
Adailton Conceição dos Santos e Tatyana Keyty de Souza Borges: esses doutorandos foram aprovados em
concursos públicos e já foram convocados.a assumirem seus postos de 'trabal~o na UFRB eInstituto Federal do

, Sertão, Pernarnbucano, respectivamente. Ambos são bolsistas da FAPESB,' Adailton já encaminhou offcio à
, coordenação solicitando o cancelamento da bolsa, Tatyana também ficou de encaminhar esse pedido, Ambos
foram orientad.ospeia coordenação a também solicitarem pessoalmente o can~elamento, Já que as bolsas FAPESB
são objeto de outorga entre o discente q Fundação, 5- Prêmio Roberto Santos de Mérito Científico: O' Colegiado
do, PPGEA aprovou a indicação à PPGCI do nome do Prof"Hans Raj Gueyi para ser subm~tido ao Edital FAPESBW

,06/2016 Prêmi~ Roberto Santos de Mérito Científico, A indicação foi urna proposta do Prof Vital Pedro da Silva
Paz, sendo ratificada por todos em reconhecimento às contribuições do, Dr. Hans, 6- M,u'dança de orlentação e de
projeto de Thais Nascimento Meneses: Foi levada ao Colegiado a solicitação da doutoranda Thais Nascimento'
Menesessobre .rnudança na orientação e no projeto de tese, Após apresentação dos argumentos da discente e
discussão, pelos membros, o Colegiado aprovou a 'solicitação considerando que o atual orientador (Prof. Vital •
Pedro da Silva Pai) e o oriéntador indicado (Maurfcío Antônio Coelho.Filho] pela dis~ente dão anuência ao' pleito,
Assim, foi aprovado que a doutoranda Thais Meneses será orientada por Maurício Antônio C~elho Filho, com o
projeto intitulado 'Tolerância de genótipos de citros 'ao déficit hídrico', Em relação à questão da bolsa-da discente;
o Prof. Vital pediu que se registrasse que a discente tem bolsa FAF>ESBaprovada mediante projeto de pesquisa na
temática do antigoorientador e que esse projeto é financiado pela FAPESB"O Prof. Lu.cas Vellame também
solicitou registro de que declina da coorientação da doutoranda, 7- Solicitação de alteração da data do Exame de
Qualificação de Francisco Airdes~on Limà do Nascimento: O discente Francisco Airdessqn Lima do Nascimento
alegou que recebeu os pontos para a prova' escrita do Exame de Qualificação com três dias de, atraso,
considerando que a Norrnativa 001/2014 prevê um prazo de 30 dias de -antecedência para que o candidato
receba os pontos.Torno a coordenação reconheceu essa falha administrativa, à Colegiado considerou válida a
solicitação do discente, que fica aprovada, Assim, uma nova data será agendada para O' exame: 8- Planejamento
acadêmico de componentes curritulares a serem oferecidos em 2016-2: O Colegiado aprovou a indicação dos
seguintes componentes curritulares a serem oferecidos em 2016-2: CCA - 729 Seminários em Agricultura Irrigada
e Recursos Hídricos 11; CCA -,'722 Projetos e Avaliação de Sisteinasde Irrigação; CtA -736Drenagem Agrícola; CCA .
- 737 Manejo Avançado da Irrigação: CCA - 727 Geoinforrnações e' Sensoriamento Remoto; CCA - ~25 Água e
Solutos no Sistema Solo-Planta; (CA - 738 Fertigação e produção em ambiente, protegido: CCA - 742 Tópicos
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Avançados em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos; CCA - 721 Instrumentação na Agricultura; CCA 726
Qualidade, Tratamento e Reúso da Água; CCA - 617 Estágio Decência: CCA - 529 Projetode Dissertação; CCA:-
540 Projeto de Tese; CCA - 527 Pesquisa Orientada; CCA -'-635 Proficiência em Língua Inglesa; CCA - 773 Exame
de Oualificação Para o Mestrado; CCA - 541 Exame de Qualificação para o Doutorado: CCA -' 731
Desenvolvimento de Pesquisa em Agricultura Irrigada e Recursos Hídricos. Em relação à disciplina optativa CCA':"
].25 Água ~ Solutos no Sistema Solo-Planta, o coordenador informou que faria 'uma consulta.ao Prof. André Dias
de Azevedo Neto sobre sua disponibilidade para ministrar as aulas em 2016-2. 9- Pedidos de prorrogação de
prazo para defesa: O mestrândo Diego Magalhães de Melo, que tem prazo de defesa para 15/Ó8/2016, solicitou
dilatação do. prazo má~imo paradefesa'em função das licenças paternidade e de casamento. O Colegiado aprovou
a dilatação solicitada, podendo a d.efesa ocorrer entre os dias 15/08/2016 ~ 25/08/2Q16. A solicitação de
prorrogação de prazo da doutoranda Renata Velasques Meneses foi encaminhada aó Prof. Vital Pedra da Silva Paz
para emissão de parecer. 10- Agendarnento de .Defesa de Trabalho de 'Conclusão de Cur.so: O Prof. Eugenio
Ferreira Coelho solicitou agendamento da defesa de dissertação de seu orientado Diego Magalhães de Meio,

.entre os dias 15/08/2016 e.•25/0&/2016, indicando como membros titulares da banca examinadora o Dr. Herminio
Souza Rocha, Tales Miler Soares, além De si mesmo no papel de orientador; como suplentes foram indicados Dr.
Maúrício Antônio Coelho Filho e Dr. Túlio Raphael Pereira de Pádua. A composição da banca examinadora foi. .. . .
aprovada pelo Colegiado. O Prof. Vital Pedro da Silva Paz solicitou agendamento da defesa de. dissertação do
mestrando Antônio Ramos Cavalcante. 'para o dia 15 de agosto de 2016, mas sem indicár a coro posição da. banca
examinadora. O agendamento foi aprovado' pelo Colegiado. O Prof. Vitar Pedro da Silva Paz também solicitou
agendarnento da defesa de tese da doutoranda Karla Silva Santos Alvares de Almeida, para o dia 19 de agosto de
2016, mas sem indicar a composição da banca examinadora. O agendarnento foi aprovado pelo Colegiado. O Prof.
Áureo Silva de Oliveira solicitou agendamento da defesa de dissertação do mestrando Joã~ Paulo Chaves Couto,
para o dia 15 de agosto de 2016; indicando como titulares na composição da banca examinadora os nomes do Dr.
Mauricio Antônio Coelho Filho, Dr. Bernardo Barbosa da Silva, além de si mesmo no papel de orientádor; GOmo
suplentes foram indicados o Dr. Jorge Luiz Rabelo e o Dr. Francisco Adriano de Carvalho Pereira. O agendamento
foi aprovado pelo Colegiado. ii- Registro de Coorientação: O Prof. Aureo Silva de Oliveira solicitou registrado
Prof. Lucas Meio Vellame como coorientador do mestrando João Paulo Chaves Couto. Considerando que o. ..' .
mestrando está finalizando o curso, o Colegiado entendeu que não mais caberia registro de coorientador, ficando
indeferida a solicitação; o Prof. Lucas Vellame registrou que não poderia dar anuência à solicitação, pela m.esma
razão. Na discussão foi indicado que .o registro de ccorientação deveria ser solicitado pelo .orientador até 'um
prazo limite, para evitar constrangimentos com pesquisadores convidados à coorientação, no caso de eventuais

. indeferirnentos pelo Colegiado, Nesse sentido, após discussão, foi aprovado pelo Colegiado que a coorientação
oficial deverá 'ser registrada pelo Colegiado até 60 dias após o Exame 'de Oualificação. 12- Aproveitamento de

, disciplinas: Foi aprovado pelo Colegiado que o Prof ..Vital Pedro da Silva Paz será O parecerista responsável pela
análise do pedido de aproveitamento de créditos apresentado pelo discenté Petterson Costa Conceição Silva. 13-
Pedidos de· autorização para mobilidade Internacional atrelados à. prorrogação de prazo: Foi aprovado pelo
Colegiado que o Prof. 'Lucas Meio Vellame será o parecerista responsável pela análise dos pedidos de prorrogação
de prazo atrelados à prorrogação. de prazo apresentados pelos doutorandos Paula Carneiro Viana e João
Guilherme Araújo Lima. O. coordenador informou que os discentes precisam de' uma 'resposta até o dia
24/06/2016, prazo estabelecido pela instituição que concederia as bolsas para mobilidade. Na apresentação
inicial dos processos ao Colegiado, iniciou-se uma discussão sobre o risco que os discentes teriam ao saírem para
mobilidade internacional nesse momento de seu curso: O agravante identificado pelos membros docentes do'
Colegiado é de que, apesar de já terem concluído as disciplinas, ambos os requerentes ainda não iniciaram a'." . .
coleta de dados, apesar de já estarem finalizando (i) prazo regular para títulação. 14. O que ocorrer: Foi informado
ao Colegiado que a PP.GCIapresentou ao PPGEAque o PROAP de 2016 será de R$ 17.631,01. O plano de aplicação
desse recurso, transmitido à PPGCI, prevê: R$ ~.500Q,OOpara manutenção de equipamentos;' R$ 3.531,01 para
manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa; R$ 5.000,00 para' produção, revisão, tradução,
editoração, confecção' e publicação de conteúdos científicos-acadêmicos e de' divulgação das atividades
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desenvolvidas no âmbito do PPGEA; R$ 7.600,00 para participação de convidados externos em atividades
científico-acadêmicas no país. Não havendo nada mais a tratar, o Coordenadoragradeceu a-presençs' de'tcdos e a
reunião foi finalizada; para constar, ~~, Tales Miler Soares, lavrei esta ata que após lida e aprovada será asslnada
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