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1 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COlEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
2 AGRíCOLA
3

4 ATA
5 Aos dez dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, às 16h, reuniu-se no Núcleo de Engenharia de Água e
6 Solo (NEAS) o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes:
7 Prof. Tales Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Meio Vellame, Vice-Coordenador, Prof. Vital Pedro da Silva Paz,
8 Prof. Eugenio Ferreira Coelho, além do representante discente, Francisco José Nunes Modesto. Antes do início
9 das discussões, o coordenador apresentou os pontos da pauta da reunião. Informes: O coordenador informou

10 que o pós-doutor Willian Fernandes de Almeida apresentou, de forma voluntária, um relatório dirigido ao
11 Colegiado e que trata dos problemas da rotina do laboratório, estado e conservação de equipamentos e
12 recomendações. Trata-se de material detalhado que auxiliará na tomada de novas medidas. Sobre o PROAP 2017,
13 informou-se que, conforme comunicação da PPGCI, os recursos do PROAP 2017 já se encontram disponíveis. O
14 coordenador também informou que foi aprovada a Bolsa PDSE em benefício da doutoranda Regiana dos Santos
15 Moura. A CAPES notificou a doutoranda Regiana Moura sobre a recomendação de seu Doutorado Sanduíche no
16 Exterior. O processo de Monikuelley Mourato ainda não foi avaliado. Foi registrado o retorno de João Guilherme
17 Araújo Lima, de seu estágio na Espanha. O Prof. Vital Paz aproveitou para informar que o periódico WRIM está
18 sendo reativado, contando agora com apoio do IFBAIANO, e sob chefia do Prof. Alisson Jadavi Pereira. Nos
19 próximos meses devem ser regularizados os números de 2017, havendo boa expectativa para 2017. O Prof. Vital
20 Paz também informou sobre os Cursos de Capacitação Continuada. Essa ação tem surtido efeito muito positivo
21 na comunidade acadêmica. Já há programação do primeiro curso para o período de 20 a 22 de maio de 2017, com
22 a temática da irrigação de baixo custo. Em relação ao 11ISimpósio Brasileiro de Salinidade, o Prof. Vital Paz
23 informou que muitos trabalhos já foram recebidos e que a maior expectativa atual é pela aprovação do evento
24 junto à CAPES e CNPq. 1) Requerimento de Adailton Conceição dos Santos sobre dilatação de prazo para
25 entrega da versão definitiva da tese: O coordenador, Tales Miler Soares, que também é orientador do
26 interessado, apresentou o requerimento do discente Adailton Conceição dos Santos e fez um relato da
27 ocorrência. Foi informado que o doutorando Adailton Santos defendeu sua tese no dia 17/02/2017. A Comissão
28 Examinadora condicionou a aprovação do candidato às melhorias na versão final da tese. Foi dado um prazo de
29 60 dias e foi alertado ao discente que havia muito trabalho a fazer. Às vésperas do prazo final o discente
30 apresentou um texto que ainda carecia de melhoras no capítulo I e não havia finalizado o capítulo 11.Em seu
31 requerimento, feito ao final do prazo para entrega da versão definitiva da tese, o discente solicita mais 30 dias
32 para finalizar sua tese. Posteriormente ao relato, o coordenador fez a leitura do Regimento Interno, Artigo 76,
33 que aborda a questão do prazo máximo concedido para as correções. Após a interpretação do regimento e
34 pronunciamentos individuais, o Colegiado indeferiu a solicitação do discente, que perde, por conseguinte, fica
35 desligado do Programa. 2) Seleção 2017-2: O Coordenador informou que se encerra na presente data o prazo
36 para os PPG Stricto sensu enviarem seus editais de seleção 2017-2 para a PPGCI. Posteriormente, foi apresentada
37 a proposta da coordenação para o Edital de Seleção 2017-2. Nessa proposta são previstas 5 vagas para Mestrado
38 e 5 vagas para Doutorado, o período de inscrição, coincidente com a recomendação da PPGCI, seria de 22 de maio
39 a 30 de junho de 2017. O Colegiado aprovou o edital, que será remetido à apreciação e divulgação pela PPGCI. 3)
40 Dispensa do Exame de Proficiência em língua Inglesa: A mestranda Maria Magali Mota dos Santos solicitou
41 dispensa do Exame de Proficiência em Língua Inglesa. A discente comprovou uma pontuação total de 423 pontos
42 no TOEFL/ITP, conforme documento anexado ao processo. Baseado no histórico de decisões anteriores, em que
43 se estabeleceu que a pontuação mínima aceitável para essa dispensa foi 413 pontos, o Colegiado aprovou a
44 solicitação da discente, que fica automaticamente aprovada no componente curricular respectivo no PPGEA. O
45 coordenador ressaltou a importância de se criar uma normativa específica para esse tipo de concessão.4)
46 Agendamento de Exame de Qualificação: O coordenador apresentou o ofício encaminhado pelo Orientador,
47 Prof. Maurício Antônio Coelho Filho, para agendamento do exame de qualificação da doutoranda Thais
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48 Nascimento Meneses, para o dia 03/07/2017. Para comissão examinadora foram indicados os seguintes nomes:
49 Prof. Alisson Jadavi Pereira da Silva (membro interno), Dr. José Eduardo Borges de Carvalho (membro externo,
50 Embrapa), Prof. José Fernandes de Meio Filho (membro externo, UFRB), como titulares. Como suplentes foram
51 indicados o Prof. Luciano da Silva Souza (membro interno) e Laércio Duarte Souza (membro externo, Embrapa). O
52 Colegiado aprovou o agendamento e a composição da comissão examinadora. O coordenador apresentou o ofício
53 encaminhado pelo Orientador, Prof. Vital Pedro da Silva Paz, para agendamento do exame de qualificação do
54 doutorando Allan Radax Freitas Campos, para o dia 19/06/2017. Em tempo, o Prof. Vital Paz solicitou uma
55 alteração no ofício. Desta forma, solicitou a presença na comissão examinadora dos seguintes nomes: Prof. i.ucas
56 Meio Vellame (membro interno), Prof. Maurício Antônio Coelho Filho (membro interno), Prof. Delfran Batista dos
57 Santos (membro externo, IFBAIANO). Como suplentes foram indicados: Prof. Luciano da Silva Souza (membro
58 interno), Prof. Tales Miler Soares (membro interno) e Dr. Willian Fernandes de Almeida (membro externo). O
59 Colegiado aprovou o agendamento e a composição da comissão examinadora. O coordenador também
60 apresentou o ofício encaminhado pelo Orientador, Prof. Hans Raj Gheyi, para agendamento do exame de
61 qualificação da doutoranda Regiana dos Santos Moura, para o dia 1(/06/2017. Para comissão examinadora
62 foram indicados os seguintes nomes: Prof. Eugenio Ferreira Coelho (membro interno), Prof. Júlio César Azevedo
63 Nóbrega (membro externo, UFRB) e Dra. Jucicléia Soares da Silva (membro externo), como titulares. Como
64 suplentes foram indicados Willian Fernandes de Almeida (membro externo) e Tales Miler Soares (membro
65 interno). O Colegiado aprovou o agendamento e a composição da comissão examinadora. O coordenador
66 apresentou seu ofício encaminhado ao Colegiado, para agendamento do exame de qualificação do mestrando
67 Francisco José Nunes Modesto, para o período de 29 a 30/06/2017. Para comissão examinadora foram indicados
68 os seguintes nomes: Prof. Hans Raj Gheyi (membro interno), Prof. André Dias de Azevedo Neto (membro interno),
69 Prof. Clóvis Pereira Peixoto (membro externo, UFRB), como titulares. Como suplentes foram indicados o Prof.
70 Maurício Antônio Coelho Filho (membro interno) e Willian Fernandes Almeida (membro externo). O Colegiado
71 aprovou o agendamento e a composição da comissão examinadora e flexibilizou o período de agendamento para
72 a primeira semana de julho, visando a participação do Prof. Hans Gheyi no exame. O coordenador apresentou seu
73 ofício encaminhado ao Colegiado, para agendamento do exame de qualificação do doutorando Mairton Gomes
74 da Silva, para o período de 05 a 07/07/2017. Para comissão examinadora foram indicados os seguintes nomes:
75 Prof. Vital Pedro da Silva Paz (membro interno), Prof. Lucas Meio Vellame (membro interno), Prof. Clóvis Pereira
76 Peixoto (membro externo, UFRB), como titulares. Como suplentes foram indicados Dra. Jucicléia Soares da Silva
77 (membro externo), Prof. André Dias de Azevedo Neto (membro interno) e Prof. Maurício Antônio Coelho Filho
78 (membro interno). O Colegiado aprovou o agendamento e a composição da comissão examinadora. Foi
79 apresentado o ofício do Prof. Eugenio Ferreira Coelho, orientador da doutoranda Monikuelly Mourato Pereira,
80 solicitando agendamento do Exame de Qualificação do Doutorado para o período de 10 a 14 de julho de 2017.
81 Como membros titulares foram indicados: Ana Lúcia Borges (membro externo, Embrapa), Tales Miler Soares
82 (membro interno) e Francisco Alisson Xavier (membro externo, Embrapa). Como suplentes foram indicados: Lucas
83 Meio Vellame (membro interno) e Dr. Willian Fernandes de Almeida (membro externo). O Colegiado aprovou o
84 agendamento e a composição da comissão examinadora. Foi apresentado o ofício do Prof. Maurício Antônio
85 Coelho Filho, orientador da mestranda Maria Ângela Cruz Macedo dos Santos, solicitando agendamento do
86 Exame de Qualificação do Doutorado para o período de 10 a 11 de julho de 2017. Corno membros titulares foram
87 indicados: Dra. Marilene Fancelli (membro externo, Embrapa), Tales Miler Soares (membro interno) e Alisson
88 Jadavi Pereira da Silva (membro interno). Como suplentes foram indicados: Hans Raj Gheyi (membro interno) e
89 Eduardo Chumbinho de Andrade (membro externo, Embrapa). O Colegiado aprovou o agendamento e a
90 composição da comissão examinadora. O coordenador finalizou o ponto de pauta, alertando para a necessidade
91 de uma reunião extraordinária para definição dos pontos da etapa da Prova Escrita. 5) Prorrogação de prazo: Foi
92 apresentado pelo coordenador a solicitação de prorrogação de prazo encaminhada pelo doutorando Francisco de
93 Assis Gomes Júnior, com anuência de seu orientador, Prof. Maurício Antônio Coelho Filho. O processo foi
94 encaminhado ao Prof. Lucas Meio Vellame, para emissão de parecer. Foi registrado pelo Prof. Lucas Vellame, ao
95 receber o documento, que o processo carece de melhorias e, nesse sentido, será solicitado do discente que
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complemente a documentação. 6) Relatórios e Planos de Trabalho dos Bolsistas PNPD: O Prof. Vital Paz fez uma
explanação para explicar a importância da cobrança dos relatórios dos bolsistas PNPD, o que é uma exigência da
CAPES. Também mencionou os planos de trabalhos. Foi discutido que é uma oportunidade do PPGEA avaliar o
quanto as ações desses bolsistas têm impacto e podem beneficiar o Programa. Todas as discussões dos membros
do Colegiado foram no sentido de avaliar a contribuição do PNPD para a produção científica do PPGEA no período
de vigência da bolsa. Foram exemplificados programas PNPD em outras instituições com resultados positivos para
a Pós-graduação. O Prof. Vital Paz registrou não haver modelo da PPGCI e que o PPGEA formulou o seu próprio,
com base nos critérios usuais das agências (CNPq, CAPES),considerando as principais atividades de interesse para
os indicadores do PPGEA. O modelo foi discutido anteriormente e aprimorado com as sugestões de docentes. O
Colegiado aprovou que os relatórios dos bolsistas sejam enviados a consultores externos Ad Hoc, para servirem
para avaliação interna de cada bolsista pelo próprio Colegiado, que poderá decidir por mudanças que
representem melhorias na contribuição científica e acadêmica. 7) Homologação de título: Após a apresentação
dos documentos comprobatórios pertinentes ao processo, e previamente conferidos pela Secretaria do PPGEA,
foi homologado o título de Doutora em Engenharia Agrícola da Sra. Tatyana Keyty de Souza Borges. O que
ocorrer: O Prof. Vital Paz alertou sobre a obra da FINEP, de construção do complexo laboratorial. Foi informado
que após a primeira etapa da licitação, foi selecionada uma empresa, mas que a obra ainda não foi devidamente
reiniciada. Não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e a reunião foi
finalizada. Para constar, eu, Tales Miler Soares, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos.
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