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Aos doze dias do mês de janeiro do ano 2017, às 15h30min, 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 do discente Francisco Nunes Modesto, representante discente. Antes do início das discussões o
coordenador apresentou os pontos da pauta da reunião. Informes: O coordenador informou que dentre os
candidatos selecionados no processo seletivo 2017-1, Márcio Facundo Aragão, Glauber Pontes Rodrigues e José
Raliuson Inácio Silva não confirmaram sua participação no Curso de Mestrado do PPGEA. Desistiram do Curso de
Doutorado os candidatos Eduardo Santos Cavalcante e Felipe Guedes de Souza. O coordenador informou que não
houve convocação para preenchimento das vagas no Mestrado, pela ausência de suplentes. Informou também
que para o Doutorado foram convocados os suplentes Lucio Aderito dos Anjos Veimrober Junior e João Paulo
Chaves Couto, os quais já confirmaram sua participação no PPGEA. Posteriormente, o coordenador informou que
o sistema SIGAA já foi disponibilizado para a UFRB, mas alertou que o sistema tem problemas de funcionalidade.
1 - Novo Edital de Seleção para o Curso de Mestrado: Co base na confirmação de apenas cinco candidatos
selecionados para o Curso de Mestrado, ou seja, metade das vagas previstas no edital, o Coordenador alertou
para a necessidade de um novo edital de seleção. Foi argumentado que isso seria importante também para
equilibrar a relação mestrandos/doutorandos no PPGEA, que é baixa. Após discussões a proposta de publicação
de um novo edital foi aprovada. O Colegiado aprovou a abertura de seis vagas apenas ara o Curso de Mestrado.
Conforme autorizado pelo Colegiado, o período de inscrições será colocado pela coordenação de forma que todo
processo esteja finalizado até 19/02/2017. 2 - E ital para Aluno Especial: O coordenador leu e-mail encaminhado
pelo candidato Leonardo Cotrim, que não teve sua inscrição homologada para concorrer ao Curso de Doutorado
do PPGEA. Nesse e-mail o candidato justifica que teria perfil para o PPGEA. Além disso, solicita ingressar no
PPGEA como Aluno Especial. Após discussões sobre os benefícios e as experiências pouco produtivas já
registra das na UFRB, o Colegiado decidiu não abrir seleção para Aluno Especial. 3 - Definição dos pontos para a
prova escrita do Exame de Qualificação de Hélio Gondim Filho: O coordenador lembrou que o Exame de
Qualificação do mestrando Hélio Gondim Filho está agendado para 14/02/2017. Posteriormente, apresentou as
sugestões de pontos para a etapa da prova escrita, com base na indicação do orienta or, Prof. Hans Raj Gheyi. Os
temas aprovados foram: Monitoramento da água no solo: variabilidade espacial e temporal; Respostas das
plantas ao déficit hídrico; Tolerância das culturas a salinidade; Critérios para seleção de métodos de irrigação;
Potencial total da água do solo: seus componentes e usos em irrigação e em drenagem. 4 - Prorrogação de prazo
para defesa: O coordenador encaminhou ao Colegiado o pedido de prorrogação de prazo do doutorando Klebson
Santos Brito, com anuência de seu orientador, Prof. Maurício Antônio Coelho Filho. O processo foi encaminhado
para o Prof. Vital Pedro da Silva Paz para emissão de parecer. Posteriormente, foram avaliados pareceres de
processos previamente encaminhados. Foi apresentado pelo Prof. Vital Paz seu parecer sobre o pedido de
prorrogação de prazo para defesa de tese feito pelo doutorando Marcos de Sousa Campos, com anuência de seu
orientador, Prof. Dr. Eugenio Ferreira Coelho. O Colegiado aprovou o parecer e concedeu ao discente 12 meses de
prorrogação de prazo. O Colegiado também aprovou o parecer do Prof. Vital Paz sobre o pedido de prorrogação
de prazo da doutoranda Jamille Ferreira dos Santos, concedendo à mes a uma dilatação de prazo de 8 meses.
Foi apresentado pelo Prof. Lucas Vellame seu parecer sobre o pedido da doutoranda Lucylia Suzart Alves, que
com anuência do orientador, Prof. Hans Raj Gheyi, solicitou sete meses de prorrogação de prazo. O Colegiado
seguiu o parecer do Prof. Lucas Vellame e aprovou os sete meses de prorrogação solicitados. O Prof. Lucas
Vellame também apresentou pareceres favoráveis aos pedidos de prorrogação apresentados pelos doutorandos
Maria Augusta Amorim Bione e André Leonardo Vasconcelos de Souza. Para a discente Maria Augusta foi
aprovada uma dilatação de seis meses. Para o discente André Leonardo foi aprovada uma prorrogação de 10
meses. 5 - Agendamento de Defesas de Tese e Dissertação: O Colegiado apreciou o ofício encaminhado pelo
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Prof. Eugenio Ferreira Coelho para agendamento de defesa de dissertação da mestranda Damiana ima Barros,
ara o dia 22/02/2017, às 14 ; nesse mesmo ofício o Prof. Eugenio Coelho indicou como membros titulares: Dr.

Eugenio Ferreira Coelho (Orientador), Dr. Francisco Adriano de Carvalho Pereira (membro interno) e Dr. Delfran
Batista dos Santos (IF Baiano, membro externo); como membros suplentes foram indicados: Dr. Tales Miler
Soares (membro interno) e Dr. Torquato Martins Andrade Neto (IF Sertão, membro externo). O agendamento e a
composição da banca examinadora sugerida foram aprovados pelo Colegiado. Posteriormente, foi apresentado o
ofício do Prof. Maurício Antônio Coelho Filho para agendamento de defesa de tese da doutoranda Leandra Brito
de Oliveira, para o dia 06/03/2017, às 14h; nesse ofício o Prof. Maurício Antônio indicou como membros
titulares: Dr. Maurício Antônio Coelho Filho (Orientador), Dr. Francisco Adriano de Carvalho Pereira (membro
interno), Dr. Antônio Hélder Rodrigues Sampaio (IF Baiano, membro externo), Dr. Walter dos Santos Soares Filho
(Embrapa, membro externo) e Ora. Viviane Guzzo de Carli Poelking (UFRB, membro externo); como membros
suplentes foram indicados: Dr. Luciano da Silva Souza (membro interno), Dr. Tales Miler Soares (membro interno)
e Dr. Márcio Gilberto Cardoso Costa (UESC, membro externo). O agendamento e a composição da banca
examinadora sugerida foram aprovados pelo Colegiado. Finalmente foi avaliado o ofício do Prof. Alisson Jadavi
Pereira da Silva para agendamento de defesa de dissertação do mestrando Francisco Airdesson Lima do
Nascimento, para o dia 23/02/2017, sem indicação de horário; nesse ofkio o Prof. Alisson Jadavi indicou como
membros titulares: Dr. Alisson Jadavi Pereira da Silva (Orientador), Dr. Eugenio Ferreira Coelho (membro interno),
Dr. Delfran Batista dos Santos (IF Baiano, membro externo); como membros suplentes foram indicados: Dr. Lucas
Meio Vellame (membro interno), Dr. Welson Lima Simões (Embrapa, mem-bro externo). Após discussões sobre a
data prevista para efesa, considerando que Francisco Airdesson está selecio ado para ingresso no Curso de
Doutorado do PPGEA, entendeu-se que seria oportuno solicitar do orientador o reagendamento da defesa, para o
dia 21 ou 22/02/2017. A composição da banca examinadora foi aprovada pelo Colegiado, que também autorizou
a coordenação do P GEA a agenda r a defesa para 21 ou 22/02/2017, caso essas datas sejam melhores para o
discente que o dia 23/02/2017. 6 - Período de matrícula de discentes regulares e ingressantes no PPGEA: O
coordenador apresentou o calendário da Pós-Graduação 2017, encaminhado pelo Núcleo de Gestão de Ensino de
PG do CCAAB, com base na Resolução 026/2016 do CONAC. Nessa proposta a matrícula dos discentes regulares
veteranos seria apenas no dia 16/02/2017, enquanto a dos novos discentes seria apenas no dia 23/02. Após
ponderações o Colegiado decidiu solicitar do Núcleo de Gestão de Ensino de PG do CCAAB que permita ao PPGEA
agendar a matrícula dos discentes veteranos para o período de 13 a 16/02/2017 e dos discentes ingressantes para
o período de 20 a 22/02/2017. 7 - Alteração nos horários dos componentes curriculares ministrados pelo Prot.
Aureo Silva de Oliveira em 2017-1: O Prof. Aureo Silva de Oliveira solicitou as seguintes alterações no horário dos
componentes curriculares que ministrará em 2017-1: CCA 729 Seminários li, de segunda-feira das 16 às 17h para
quarta-feira das 17 às 18h; CCA 727 Geoinformação e Sensoriamento Remoto, de quarta-feira das 14 às 18 h para
segunda-feira das 08h às 12h. O coordenador informou que o Núcleo de Gestão de Ensino da PG no CCAAB
autorizou a mudança. O Colegiado aprovou as alterações nos horários em ambos os componentes curriculares. 8-
Homologação de título: Foi apresentado pelo coordenador a relação de documentos apresentados pelo Sr. Diego
Magalhães de Meio, pertinentes ao processo de homologação de título. Após a checagem dos documentos o
Colegiado homologou o título de Me~tre em Engenharia Agrícola do Sr. Diego Magalhães de Meio. O que ocorrer:
O coordenador facultou aos membros do Colegiado a oportunidade de se pronunciarem sobre outros temas de
interesse. Nesse momento foi aberta uma discussão sobre o posicionamento do PPGEA quanto ao calendário
acadêmico da Graduação. O coordenador informou que enviou e-mail aos docentes do PPGEA da UFRB para
coleta de uma posição geral do Programa a ser levada à próxima reunião do CONAC. Os docentes do Colegiado
entenderam que os semestres 2016-1 e 2016-2 da Graduação deveriam ser eliminados, de forma a iniciar em
março de 2017 o semestre 2017-1, o que compatibilizaria o calendário acadêmico da Graduação com o da Pós-
Graduação e com o calendário civil. Para constar, eu, Tales Miler Soares, lavrei esta ata que após lida e aprovada
será assinada por todos.
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