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SOª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGI DO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA AGRíCOLA
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Aos seis dias do mês de outubro de 2016, às 10h30min, reuniu-se no reuniu-se no Núcleo de Engenharia de
Água e Solo (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-
se presentes: Prof. Tales Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Meio Vellame, Vice-Coordenador, Prof.
Vital Pedro da Silva Paz, além dos discentes Francisco Nunes Modesto e Monikuelly Mourato Pereira,
representante discente e suplente da represent ção discente, respectivamente. Também se fez presente o
secretário do PPGEA, Sr. Hanaelson Souza de Santana. Informes: o Coordenador iniciou a reunião
facultando aos presentes a oportunidade de fazerem eventuais informes de interesse do PPGEA.
Posteriormente, informou-se que o Prof. Vital Pedro da Silva Paz participará do Inovagri que acontecerá no
Chile em outubro, oportunidade em que representará o PPGEA, parceiro oficial do evento. Foi indicado o
nome do Prof. Vital Pedro da Silva Paz para representar o PPGEA na comissão do CCAAB que irá atualizar o
Regimento Interno do Centro. Informalmente, recebeu-se a notícia que a partir da próxima semana estará
operacionalo sistema SIGAA, que substituirá o SAGRES.Sobre a indicação de doutorandos para o Programa
de Bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior (Bolsa POSEda CAPES), foi informado ao Colegiado, que, em
sua primeira avaliação, a comissão de seleção avaliou que ambas as candidatas, Monikuellv Mourato
Pereira e Regiana dos Santos Moura, estariam aptas à seleção para o benefício da Bolsa POSE. Por outro
lado, considerou-se que ambos os planos de atividades no exterior mereciam revisão, visando melhorar seu
nível de competitividade a etapa de priorização pela CAPES,etapa esta prevista no Edita119j2016. Após a
entrega das novas versões dos planos, a comissão aprovou a indicação de ambas as discentes Monikuelly
Mourato Pereira e Regiana dos Santos Mo ra para a bolsa POSEda CAPES.A indicação de ambas é viável,
pois enquanto Monikuelly Pereira solicitou quatro meses, Regiana Moura solicitou oito meses, totalizando
os 12 meses correspondentes à cota de 1 bolsa POSE concedida pela CAPES ao PPGEA. Por iniciativa do
Prof. Júlio César Azevedo Nóbrega, do Programa de pós..graduação em Solos e Qualidade de Ecossistemas,
a UFRB receberá a visita do Prof. José Maria de Lima, da UFLA, que fará uma palestra sobre sua experiência
na UFLA com Laboratórios Multiusuários, além de compor uma Mesa Redonda com os coordenadores,
professores de pós-graduação, diretores e pessoal da PPGCI sobre o mesmo tema. Ainda sobre esse
informe, o coordenador informou que o PPGEA contribuirá com a divisão dos custos da vinda do Prof. José
Maria de Lima. A PPGCI informou que existe uma novidade no SCOP, qual seja: a possibilidade de pagar
despesas com passagens para 2017. Isso seria importante para as bancas de defesa do início de 2017; por
outro lado, a PPGCI exige que as passagens sejam compradas nas datas exatas, não aceitando previsões.
Outra informação da PPG I diz respeito à imposição de que o planejamento dos gastos do PROAP sejam
apresentados até 26/10/2016, com risco de devolução do recurso. Informou-se que o PGEA recebeu uma
cota adicional do PROAP, o valor de R$ 3.928,99; Para majorar a visibilidade e atratividade do PPGEA, a
Coordenação recebeu dos disce tes um resumo dos seus planos de pesquisa, os quais serão
disponibilizados brevemente no site do Programa. 1. Representação Discente 2016-2017: Após leitura da
Ata da reunião para escolha da representação discente no período 2016-2017 e o relato do Prof. Vital
Pedro da Silva Paz, designado para coordenar o pleito, o Colegiado registro o nome de Francisco Nunes
Modesto como novo representante discente, ficando a suplência a cargo da doutoranda Monikuelly
Mourato Pereira. Feita essa homologação, o Colegiado entendeu que a partir dessa decisão ambos os
discentes já estão aptos à representação na presente reunião. Oesde já foi dada a incumbência à
representação iscente de zelar pelo seu praz legal (até outubro de 2017). 2. Julgamento do parecer
sobre o pedido de prazo para correção da Dissertação apresentado por Antônio amos Cavalcante: O
parecerista do pedido, Professor Lucas de Meio Veliame, leu o parecer, informando, com base no
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46 Regimento Interno do PPGEA, não ser favorável à concessão de um novo prazo para que fossem feitas
47 correções na Dissert ção de Mestrado apresentada pelo discente Antônio Ramos Cavalcante. Após as
48 considerações apresentadas pelos membros do Colegiado, acrescentando-se ainda as ponderações da
49 suplente do representante discente, foi colocado em votação o parecer do relator. Após a votação desse
50 parecer, com aprovação pela maioria dos presentes, definiu-se que será mantida a decisão da Banca
51 Examinadora da Dissertação, não cabendo novo prazo para correções. 3. Pedidos de prorrogação de prazo:
52 Definiu-se que o pedido de prorrogação de prazo de defesa, por mais dois meses, apresentado pelo Prof.
53 Áureo Silva de Oliveira para sua orientada de doutorado Tatyana Keyty de Souza Borges será avaliado pelo
54 Prof. Vital da Silva Paz. Quanto ao pedido de prorrogação apresentado pela doutoranda Leandra Brito de
55 Oliveira, que solicita mais três meses' de prorrogação, definiu-se que o Prof. Lucas de Meio Vellame será o
56 relator. Ambos os pareceres devem ser apreciados na próxima reunião do Colegiado. 4. Processo Seletivo
57 2017-1: Acerca do Processo Seletivo do PPGEA para o período letivo 2017-1, definiu-se que serão ofertadas
58 20 vagas, sendo 10 para o c rso de Mestrado e outras 10 para o curso de Doutorado. Definiu-se também
59 que o período das inscrições poderia ser de 14 de outubro de 2016 a 25 de novembro de 2016. Os
60 professores Lucas Meio e Vital Paz também informaram que estão atuando na revisão do edital de seleção,
61 mas que não devem ser propostas alterações muito profundas em relação ao último edital do PPGEA. 5.
62 Candidatura da Pós-Doutora Karoline Santos Gonçalves ao posto de Docente Colaborador do PPGEA: Foi
63 apreciada pelo Colegiado o pedido de candidatura da pós-doutora Karolin.e Santos Gonçalves ao posto de
64 docente colaboradora do PPGEA.Após as ponderações dos membros do Colegiado, colocou-se o pedido em
65 votação e, por maioria dos votos, o Colegiado foi favorável à integração da Dra. Karoline Santos Gonçalves
66 ao quadro de docentes colaboradores do PPGEA. 6. Registro de coorientação: O Prof. Lucas Meio Vellame
67 solicitou registro do Dr. Jairton Fraga Araújo, como coorientador da doutoranda Irai Manuela Santana
68 Santos, e da Profa. Dra. Ligia Borges Marinho, como coorientadora do mestrando Luciano Sobral Fraga
69 Junior. As solicitações foram aprovadas pelo Colegiado. 7. Retificação da Normativa 001/2014 sobre
70 Exame de Qualificação: Com base nas discussões do Colegiado, registra das em sua Ata de Reunião do dia
71 dezesseis de junho de 2016, redigiu-se um novo texto para retificação da Normativa 001/2014 sobre
72 exames de qualificação. As alterações foram necessárias para permitir que nas futuras qualificações a etapa
73 da prova escrita possa ser realizada um dia antes da etapa da arguição. Além disso, para desonerar o
74 trabalho dos convidados para a banca examinadora, decidiu-se pela aprovação de facultar a um membro da
75 banca ou de docente do PPGEA devidamente designado a responsabilidade de aplicar a prova escrita. A
76 nova redação da Normativa 001/2014 foi aprovada por todos. 8. Inserção do componente curricular CCA
77 626 - Publicação de rtigo Científico na Grade Curricular do PPGEA: Foi aprovada por unanimidade a
78 criação de um novo componente curricular visando a creditação mediante artigos científicos publicados,
79 conforme já se prevê o Regi ento Interno do PPGEA. Decidiu-se não usar um código preexiste, mas sim
80 criar um para o PPGEA. Para cre itação, haverá a exigência de que o discente deve ser o primeiro autor do
81 artigo publicado. 9. O que ocorrer: O coordenador apresentou a necessidade de atualizações em
82 componentes curriculares. O Colegiado decidiu-se que cada docente do PPGEAdeverá atualizar as ementas
83 e as referências bibliográficas dos componentes curriculares que ministram. Também foi decidido que as
84 reuniões do Colegiado do PPGEA acontecerão apenas com a presença de seus membros e, portanto, não
85 mais se autorizará a presença de docentes ou discentes nas reuniões. O coordenador agradeceu a presença
86 de todos e a reunião foi finalizada. Para constar, eu, Hanaelson Souza de Santana, lavrei esta ata que após
87 lida e aprovada será assinada por todos.
88 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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