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1 55!! REUNIÃO ORDINÁRIA DO COlEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
2 AGRíCOLA

3 ATA
4 Aos doze dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às 10h, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e
5 Solo (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes:
6 Prof. Tales Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Meio Vellame, Vice-Coordenador, Prof. Vital Pedro da Silva Paz,
7 além do representante discente, Francisco José Nunes Modesto. O Prof. Eugenio Ferreira Coelho justificou sua
8 ausência. Antes do início das discussões, o coordenador apresentou os pontos da pauta da reunião. Informes:
9 Coleta CAPES 2016: Informou-se que o Relatório CAPES2016 foi enviado dentro do prazo previsto, mas registrou-

10 se a baixa cooperação dos docentes na revisão do documento e excessiva demora no envio dos dados. Nova
11 Resolução dos PPG Stricto Sensu da UFRB: Foi apresentada a portaria que institui uma comissão para apresentar
12 à Câmara de PPG os pontos mais relevantes para atualização da Resolução Geral dos Programas de Pós-
13 Graduação Stricto Sensu da UFRB. A ideia é revisar, mas sem alterar profundamente a resolução em vigor, de
14 forma a não criar desuniformidades e mais fragilidades na pós-graduação. A partir dessa revisão, o próximo passo
15 para o PPGEA será atualizar/adequar seu Regimento Interno. Instabilidades do SIGAA: Foi colocado pelo
16 Coordenador que a falta de planejamento na instalação do SIGAA continua causando fortes transtornos ao
17 PPGEA. Dessa vez, acrescentou-se a impossibilidade de fechar cadernetas de componentes curriculares cuja
18 aprovação se dá por conceito (Aprovado/Reprovado) e não por nota. Isso tem impactado, inclusive, na matrícula
19 de discentes egressos do Mestrado do próprio PPGEA. Relato dos problemas do PPGEA em Reunião da Câmara
20 de PPG do dia 22/03/2017: Os coordenadores de PPG, sobretudo do CCAAB, fizeram uma exposição dos
21 problemas que fragilizaram seus cursos no quadriênio 2013-2016. Nesse relato foram apresentados problemas de
22 infraestrutura e de planejamento institucional. Reunião de coordenadores de PPG do CCAA com Reitoria no dia
23 04/03/2017: Na reunião dos coordenadores de PPG do CCAAB com o reitor, motivada por documento em que
24 docentes e coordenadores manifestam sua insatisfação com a falta de institucionalização da pós-graduação na
25 UFRB, foi apresentado pelos coordenadores que a ausência do reconhecimento institucional da PG na UFRB tem
26 penalizado muito seus cursos. Foi informado que nessa reunião os coordenadores manifestaram que não mais é
27 preciso se fazer 'diagnósticos' da PG na UFRB, pois os problemas são de domínio amplo e já estão historicamente
28 documentados. Os coordenadores solicitaram da Reitoria que expusesse ou estabelecesse qual a política da UFRB
29 para a PG. Foi informado que a Reitoria emitirá um plano inicial de ações num prazo de duas semanas. Evento do
30 PPGEA em 2017: Foi informado que o Praf. Hans Gheyi e o Prof. Vital Paz estão coordenando ações para
31 promover 0'111 Simpósio Brasileiro de Salinidade', que deve ocorrer com a organização da UFRB, em parceria com
32 a UFRPE, o INCTSAL e o INOVAGRI. O evento a princípio seria em Cruz das Almas, mas foi definido que será em
33 Fortaleza, devendo ocorrer concomitantemente com o INOVAGRI' 2017. Também foi informado que a Reitoria da
34 UFRB sinalizou positivamente para apoiar o evento, incluindo transporte de discentes para o Ceará. PROAP 2017:
35 o coordenador apresentou o montante liberado pelo PROAP 2017, qual seja R$21.560,OO, destacando o quanto
36 esse recurso está escasso perante o número de docentes e discentes do PPGEA. Programa Mais Ciência, Mais
37 Desenvolvimento do Ministério: esse programa deve ser lançado em breve pelo Ministério da Educação,
38 conforme e-mail encaminhado pela PPGCI. Desistências de ingresso em 2017-1: Alexandre Maniçoba da Rosa
39 Ferraz Jardim, que seria o.r.ientado do Prof. Vital Pedro da Silva Paz, e George do Nascimento Araújo Junior, que
40 seria orientado do Prof. Tales Miler Soares, desistiram de ingressar no Curso de Mestrado, pois não puderam
41 concluir sua Graduação na UFRPE antes do período de matrícula no PPGEA. Benedito Rios de Oliveira, que seria
42 orientado de Prof. Eugenio Ferreira Coelho, não pôde ingressar no PPGEA por não conseguir se graduar na UFRB
43 antes do final da matrícula no PPGEA. João Paulo Chaves Couto, que seria orientado do Prof. Aureo Silva de
44 Oliveira, desistiu de ingressar no Curso de Doutorado. Esse candidato só fez esse registro em 19/03/2017, razão
45 pela qual não foi possível convocar suplente. Desistência do curso após ingresso: A doutoranda Jaricelia Patrícia
46 de Oliveira Sena procurou a coordenação no dia 11/04/2017 para informar que não mais permanecerá no PPGEA,
47 justificando a decisão por ter sido selecionada em outro PPG na Paraíba, sua terra Natal. Registro de Discentes
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48 Matriculados e suas respectivas situações quanto às bolsas: Oswaldo Palma Lopes Sobrino (Bolsa CAPES);
49 Ancelmo Cazuza Neto (Bolsa CAPES); Stephanie Soares Arriero (Bolsa CAPES); Lucas dos Santos Batista (Bolsa
50 CAPES); Aline Bezerra de Sousa (Bolsa FAPESB); Andrezza Grasielly Costa (Bolsa FAPESB). Registro de discentes
51 ainda não matriculados, justificativas para sua falta de matrícula e suas perspectivas de bolsas: Neilon Duarte
52 da Silva, matrícula ativa de mestrado (perspectiva de Bolsa FAPESB); Francisco Airdesson Lima do Nascimento,
53 matrícula ativa de mestrado (bolsa CAPESda Pró-Reitoria, que estava beneficiando Renata Velasquez); Lenilson
54 Wisner Ferreira Lima, matrícula ativa de mestrado (bolsa CAPESque beneficiava Jaricelia Sena); Lucio Aderito dos
55 Anjos Veimrober Junior, matrícula ativa de doutorado (Sem Bolsa); Damiana Lima Barros, matrícula de mestrado
56 (sem bolsa). Portanto, o PPGEA tem atualmente uma demanda de uma bolsa de doutorado. 1) Distribuição de
57 novas orientações: O coordenador informou que por ter sido a última suplente convocada, a doutoranda
58 Damiana lima Barros estava sem orientação oficial no PPGEA. Também relatou que encaminhou a mesma para
59 conversar com o Prof. André Dias de Azevedo Neto, mas que ambos concordaram que a temática que vêm
60 trabalhando não é convergente. Nesse sentido, o coordenador ouviu a discente sobre sua preferência e a mesma
61 indicou o Prof. Eugenio Ferreira Coelho. Consultado, o Prof. Eugenio Coelho informou que aceitaria continuar com
62 a orientação de Damiana Barros. O Colegiado aprovou a indicação do Prof. Eugenio Coelho como orientador da
63 doutoranda Damiana Barros. Em relação à Stephanie Soares Arrlero, o coordenador lembrou que ela foi
64 selecionada no processo seletivo extra, após a definição inicial dos orientadores dos demais novos discentes. Foi
65 informado que o Prof. Vital Pedro da Silva Paz manifestou interesse em orientá-Ia, sobretudo após a desistência
66 de Alexandre Maniçoba da Rosa Ferraz Jardim, conforme já informado. O Colegiado aprovou a indicação do Prof.
67 Vital Paz como orientador da mestranda Stephanie Arriero. 2) Prorrogação de prazo: O Prof. Vital Pedro da Silva
68 Paz fez a leitura de seu parecer sobre o pedido de prorrogação de prazo do doutorando Klebson Santos Brito. Em
69 seu parecer o relator foi favorável à solicitação, em respeito à anuência do orientado r, mas enfatizou que essa
70 prorrogação não seja superior a 12 meses. Também registrou que o documento encaminhado está distante do
71 ideal. O Prof. Vital Paz aproveitou para reforçar a necessidade de se zelar mais para os prazos de prorrogação
72 solicitados. Posteriormente, o Prof. Lucas Meio Vellame fez a leitura de seu parecer sobre o pedido de
73 prorrogação de prazo da doutoranda Paula Carneiro Viana. O Prof. Lucas Vellame aprovou o pedido, concedendo
74 o prazo de quatro meses. 3} Exclusão de disciplina no semestre 2017-1: A doutoranda Gerlange Soares da Silva
75 apresentou no dia 13/03/2017 um requerimento para exclusão da disciplina CCA 738 Fertirrigação e Produção em
76 Ambiente Protegido, com anuência de seu orientador, Prof. Francisco Adriano Pereira. O Colegiado aprovou a
77 exclusão dessa disciplina. 4) Aproveitamento de Estudos: O Praf. Vital Pedro da Silva Paz fez a leitura de seu
78 parecer sobre o pedido de aproveitamento de estudos do doutorando Petterson Costa Conceição Silva. Em seu
79 parecer o Prof. Vital Paz não foi favorável á solicitação do discente, o que foi acompanhado pela decisão do
80 Colegiado. Foi apresentado pelo coordenador o requerimento de Andrezza Grasielly Costa. O Colegiado designou
81 o Prof. Vital Paz como relatar do pedido. 5} Homologação de títulos: Foi informado pelo coordenador que os
82 egressos do Mestrado, Francisco Airdesson Lima do Nascimento, Neilon Duarte da Silva, Damiana Lima Barros,
83 Hewsley Her Baleeiro Silva e João Paulo Chaves Couto apresentaram seus requerimentos e documentações
84 relativas ao processo de homologação de título. A documentação foi conferida e o Colegiado homologou o título
85 de Mestre em Engenharia Agrícola de Francisco Airdesson Lima do Nascimento, Neilon Duarte da Silva, Damiana
86 Lima Barros, Hewsley Her Baleeiro Silva e João Paulo Chaves (auto. 6) Seleção 2017-2: Foi discutida pelo
87 Colegiado a possibilidade de abrir edital de Seleção para ingresso em 2017-2, no PPGEA. Para introduzir a
88 discussão, o coordenador informou que não há perspectivas de novas bolsas para o Doutorado, não havendo
89 garantia nem mesmo para aquelas que são excedentes atualmente no Mestrado (cotas FAPESB). Também
90 informou que para o Doutorado o cenário não é restritivo, mas que existe um déficit persistente no Mestrado,
91 indicando apenas para esse curso uma eventual abertura de vagas na sua opinião. Posteriormente, abriu-se uma
92 discussão ampla e foi decidido abrir o processo seletivo 2017-2. O número de vagas será aprovado após uma
93 análise mais detalhada da situação. 7) Seleção de Discente Estrangeiro: Ainda no contexto de ingresso em 2017-2
94 o coordenador informou ter recebido e-mails encaminhados pelo Sr. Di-Stefano de Oliveira Ezembro e pelo Sr.
95 Gabriel Vasco. Foi decidido que as documentações de ambos serão analisadas pelos Prof. Lucas Vellame e Vital
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Paz, com apoio do coordenador. Estando a documentação de acordo com as exigências da UFRB, o ingresso será
autorizado, sem necessidade de participação no processo seletivo 2017-2, anteriormente descrito. O coordenador
ponderou que não há indicação que esses candidatos trarão bolsas de estudos. 8) Ofício do Grupo Akofena: Foi
encaminhado um e-mail ao Colegiado do PPGEA, proveniente do Grupo Akofena com uma série de
questionamentos sobre uma portaria normativa (n.13 de 11 de maio de 2016). Essa portaria trata de reservas de
vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência para a pós-graduação. O coordenador informou que se
trata de uma sondagem inicial, mas que esse tipo de debate será introduzido na Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFRB. Após manifestações de seus membros, o Colegiado se posicionou, a princípio, contrário a
essas reservas para o PPGEA. 9) Agendamento de Exame de Qualificação da Mestranda Juliana Alcântara Costa:
O coordenador apresentou o ofício, encaminhado pelo Orientador, Prof. Hans Raj Gheyi, para agendamento do
exame de qualificação da mestranda Juliana Costa para o dia 05/06/2017 às 14h. Foram indicados como membros
titulares da comissão examinadora: Prof. Maurício Antônio Coelho Filho (membro interno), Prof. Lucas Meio
Vellame (membro interno) e Willian Fernandes de Almeida (membro externo, pós-doutor no PPGEA). Como
suplentes foram indicados: Prof. Aureo Silva de Oliveira (membro interno) e Prof. Clóvis Pereira Peixoto (membro
externo). O Colegiado aprovou o agendamento e a composição da comissão examinadora. Posteriormente, foram
aprovados os seguintes pontos para a etapa da Prova Escrita: Métodos de medida e estimativa da
evapotranspiração da cultura; Balanço de água no solo; Instrumentação e metodologia do manejo da irrigação via
solo; Critérios para seleção de métodos e sistemas de irrigação; Seleção de bombas e métodos para determinação
de perda de carga em condutos sob pressão. 10) Capacitação Continuada: O Prof. Vital Pedro da Silva Paz
apresentou uma proposta de atividade de extensão do PPGEA, baseada em cursos de curta duração (carga
horária superior a 12 h), que o Colegiado considerou ser estratégica para exposição pública do Programa e para
atratividade de novos discentes. O Prof. Vital Paz delineou que esses cursos de curta duração envolveriam
discentes do PPGEA, como instrutores, sob supervisão do Colegiado. O público-alvo seria o corpo discente da
Graduação, das Pós-Graduações, da UFRB e de outras IES, além de participantes externos. Também foi prevista a
colaboração de pós-doutores no planejamento e execução dos cursos. Foi presumida a possibilidade de cobrança
de taxa de inscrição para participação nos cursos. O Prof. Vital Paz buscará informações sobre os trâmites legais
na UFRB para registro oficial desses eventos e eventual taxação das inscrições via GRU específica para as
atividades fins do PPGEA. 11) Registro de Coorientação: Foi aprovada a indicação do Prof. Tales Miler Soares
como coorientador do mestrando Hélio Gondim Filho, conforme solicitação do seu orientado r, Prof. Hans Raj
Gheyi. 12) Estágio Decência: Foi aprovada a indicação do Prof. Vital Pedro da Silva Paz para supervisionar os
mestrandos Rogério Novaes de Souza e Vitor Amâncio Cerqueira em Estágio Docência, junto às atividades da
disciplina CCA 039 Irrigação e Drenagem da Graduação em Agronomia da UFRB. O que ocorrer: O Prof. Tales
Soares informou que o projeto de dissertação de Francisco Modesto foi alterado. Ao invés de trabalhar com a
cultura da pimenteira 'Biquinho', o discente vem trabalhando com o quiabeiro. Essa alteração foi motivada pelos
resultados iniciais da primeira cultura em condições de salinidade, conforme dados oriundos da tese de Maria
Augusta Bione. Posteriormente, o coordenador facultou aos membros do Colegiado a oportunidade de se
pronunciarem sobre outros temas de interesse. O Prof. Vital Paz informou que foi feita uma revisão do Regimento
Interno do PPGEA, juntamente com o Prof. Tales Soares, e que o texto proposto foi enviado para análise dos
demais docentes permanentes. O Prof. Vital Paz destacou que o ponto mais contundente apresentado nas
respostas dos docentes .diz respeito à possibilidade de se ter uma nova oportunidade de defesa de
tese/dissertação, no caso de reprovação. Nesse sentido esse item será reavaliado, à luz do que se pratica em
outros PPG no Brasil. Também se enfatizou ser prudente esperar a atualização da resolução geral Stricto Sensu da
UFRB antes de efetivar alterações no Regimento Interno do PPGEA. Não houve outros pronunciamentos. O
coordenador agradeceu a presença de todos e a reunião foi finalizada. Para constar, eu, Tales Miler Soares, lavreie~~e ~~ ~::da serárdOS ////////////////////~:j~
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