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49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COlEGIADO DO PPG EM ENGENHARIA AGRíCOLA

ATA
1 Ao primeiro dia do mês de setembro de 2016, às 10h30min, reuniu-se no Núcleo de E genharia de Água e Solo
2 (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes: Prof.
3 Tales Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Meio Vellame, Vice-Coordenador, Prof. Vital Pedro da Silva Paz,
4 além da discente Paula Carneiro Viana. Informes: o Coordenador iniciou a reunião facultando aos presentes a
5 oportunidade de fazerem eventuais informes de interesse do PPGEA, Posteriormente, informou-se que: A UFRB
6 receberá no próximo dia dois de setembro a visita do presidente da área de Ciências Agrárias I da CAPES, Prof.
7 Luiz Carlos Federizzi (UFRGSl, que deve indicar mudanças nas diretrizes das avaliações dos PPG para as próximas
8 quadrienais. Informou-se que foi realizado o curso de Fundamentos de Geoestatística oferecido pela Pós-Doutora
9 Jucicléia Soares, entre os dias 08/08/2016 e 11/08/2016. Nessa oportunidade também foi registrado que a

10 mesma Pós-Doutora ministrará o Curso Aplicação da Geoestatística na Engenharia de Água e Solo, entre os dias
11 13/09 e 19/10/2016, Foi registrado que todos os discentes entregaram seus Relatórios Continuados, os quais
12 serão entregues posteriormente aos seus respectivos orientadores, que devolverão à Coordenação para análise
13 final, Também foi anunciado que a secretaria do PPGEA encaminhará as cadernetas a todos os docentes nos
14 próximos dias. Informou-se que, por e-mail, a CAPES solicitou dos coordenadores de PPG que façam a avaliação
15 de periódicos disponíveis no Portal Periódicos CAPES;o coordenador alertçu que isso pode ter impacto no qualis
16 dos periódicos focados nas publicações do PPGEA, Ainda em relação à CAPES, registrou-se que a coordenação do
17 PPGEAjá recebeu o calendário 2017, do qual se destaca que a 'Coleta CAPES2016' deve ser encaminhada até 10
18 de março de 2017. Repassou-se ao Colegiado a informação da PPGCI de que os serviços para tradução de artigos,
19 assim como despesas de publicação, podem ser atendidos pelo PROAP via reembolso; foi discutida a aparente
20 incongruência no uso do PROAP quando se permite reembolso para alguns itens, enquanto para outros não,
21 Finalmente foi registrado que em 28/07/2016 ocorreu uma reunião entre os docentes do PPGEA, conforme
22 convocação pela coordenação do Programa, 1. Pedido de prazo para correção da Dissertação apresentado por
23 Antônio Ramos Cavalcante: A Coordenação informou que recebeu do discente Antônio Ramos Cavalcante um
24 pedido de prazo para correção da sua dissertação, reprovada na defesa pela comissão examinadora, Por se tratar
25 de um processo da mais alta relevância, o coordenador solicitou do Colegiado a indicação de um parecerista para
26 analisar cuidadosamente a solicitação, Foi determinado pelo Colegiado q e o Prof. Lucas Vellame será o
27 parecerista do processo, 2. 0\(0 Exame de Qualificação de Francicleiton Freires do Carmo: O doutorando
28 Francicleiton do Carmo solicitou a realização de novo exame de qualificação, considerando que foi reprovado
29 anteriormente, O Colegiado, com base no que prega o Regimento Interno do PPGEA (2012) autorizou a nova
30 defesa em 14/12/2017, registrando-se ainda a importância dos prazos, incluindo a entrega do material para o
31 novo exame, 3. - Pedido de Prorrogação de Prazo e Adailton Conceição dos Santos: Foi definido pelo Colegiado
32 que o Prof. Vital Pedro da Silva Paz será parecerista do pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo
33 doutorando Adailton Conceição. 4. Representaçã Discente: O coordenador alerto que é necessário realizar
34 uma nova eleição para a representação discente no Colegiado. Conforme previsto no Regimento Interno, o
35 Colegiado deve determinar um docente para organizar a eleição. Assim, foi determinado que o Prof. Vital Pedro
36 da Silva Paz conduzirá a eleição da nova representação discente. O coordenador reforçou a importância de se
37 organizar encontros entre os discentes para discutir a representação. 5. Credenciamento de Prof. lucia no da
38 Silva Souza: Foi aprovado pelo Colegiado o credenciame to do Prof. Luciano da Silva Souza na categoria de
39 docente permanente do PPGEA. 6. Estágio Docência: Foram aprovados os pedidos de realização de Estágio
40 Docência dos seguintes discentes: Thais Nascimento Meneses (com Prof. Júlio César Azevedo Nóbrega), Regiana
41 dos Santos Moura (com Prof. Júlio César Azevedo Nóbrega), Francisco de Assis Gomes Júnior (com Prof. Clóvis
42 Pereira Peixoto), Allan Radax Freitas Campos (com o Prof. Alisson Jadavi Pereira da Silva). 7. Processo Seletivo
43 2017-1: Foi determinado pelo Colegiado a constituição de uma comissão, formada pelos Prof. Hans Raj Gheyi,
44 Lucas Meio Vellame e Vital Pedro da Silva Paz, com objetivo de fazer uma revisão dos critérios de seleção para
45 aperfeiçoar a seleção de candidatos que ingressarão em 2017-1. Essa mesma comissão ficou responsável por
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46 organizar o edital de seleção 2017-1. 9. O que ocorrer: Foi informado ao Colegiado pelo Prof. Vital Paz que a
47 discente Karla Silva Santos Alvares de Almeida solicitou ajuda de custo para participação no INOVAGRI 20016;
48 após discussões, concluiu-se que o pedido é inviável, pois a Sra. Karla Almeida não mais é discente, mas sim
49 egressa do PPGEA, não podendo mais usufruir desse benefício. O Prof. Tales Soares apresentou a solicitação da
50 mestranda Juliana Alcântara Costa, para dispensa do Exame de CCA 635 Proficiência em Língua Inglesa; a discente
51 apresentou um comprovante de nota no TOEFL, conferido pelo secretário do PPGEA, Sr. Hanaelson Souza de
52 Santana; considerando que a nota da discente no exame foi 433, o Colegiado aprovou a dispensa. Ainda sobre o
53 aproveitamento do TOEFL para o componente CCA 635 Proficiência em Língua Inglesa, foi discutida a necessidade
54 de uma normativa sobre o tema; nesse sentido, foi aprovado que seja solicitado do Prof. Aureo Silva de Oliveira
55 que redija uma proposta de normativa a ser encaminhada para apreciação do Colegiado. Não havendo nada mais
56 a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada; para constar, eu, Tales Miler
57 Soares, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos. ///////////////////////////////////////////
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