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1 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COlEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
2 ENGENHARIA AGRíCOLA
3

4 ATA
5
6 Aos nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às 16h, reuniu-se no 'Complexo Laboratorial
7 Multiusuário de Tecnologias Limpas para a Agricultura' do Núcleo de Engenharia de Água e Solo (NEAS), o
8 Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes: Prof. Tales
9 Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Meio Vellame, Vice-Coordenador, Prof. Vital Pedra da Silva Paz, além da

10 representante discente, Sra. Evellyn Freire da Silva. A Pós-Doutoranda Alide Mitsue Watanabe Cova, bolsista
11 CAPES-PNPD do PPGEA, participou da reunião na condição de convidada. O Prof. Alisson Jadavi Pereira da Silva
12 justificou sua ausência, por encontrar-se na Universidade de São Paulo, em missão acadêmica. Antes do início das
13 discussões, o coordenador apresentou os pontos da pauta da reunião, que receberam a anuência do Colegiado.
14 Informes: Como primeiro informe, o coordenador comunicou a todos que a Sra. Alide Mitsue Watanabe Cova já
15 estava cadastrada oficialmente como bolsista CAPES-PNPD do PPGEA, no sistema SACjCAPES. Assim, expondo-se
16 o motivo do convite, todos os membros do Colegiado deram as boas-vindas à Ora. Alide Cova e reforçaram os
17 votos de sucesso, além de discorrerem sobre a expectativa de novos resultados e parcerias de acordo com
18 objetivos da proposta de trabalho e outras oportunidades de colaboração e interação junto a todos os docentes e
19 discentes do PPGEA, traduzindo-se, especialmente em maior produção científica. Posteriormente foram dados os
20 seguintes informes: O novo PPCdo PPGEAfoi encaminhado oficialmente ao CCAAB e extraoficialmente à SURRAC,
21 PPGCI e outros PPGs. A Secretaria do PGEA recebeu um pedido do advogado do Sr. Adailton Conceição para a
22 concessão de novo prazo para entrega da versão definitiva da tese. Foi encaminhada para SURRAC um novo
23 pedido de matrícula para o Sr. Alisson Amaral, discente do IFGO e coorientado do Prof. Lucas Vellame. Os pedidos
24 de auxílio-pesquisador de Lucas Meio Vellame, Alide Mitsue Watanabe Cova, Willian Fernandes de Almeida e
25 Karoline Gonçalves dos Santos foram enviados à PPGCI. Foi encaminhado a todos os docentes e bolsistas PNPD
26 um e-mail lembrando do Edital Universal, aberto até 17 de setembro de 2018. 1. Seminário de Pós-Doutorado
27 em Engenharia Agrícola. O Colegiado discutiu a proposta do Prof. Vital Paz sobre um Seminário do Programa de
28 Pós-Doutoramento do PPGEA. O Prof. Vital Paz fez uma explanação geral sobre a importância do Seminário,
29 informando que existe uma lacuna no auto-conhecimento do PPGEA quanto às atividades e contribuições dos
30 bolsistas PNPD. O Seminário serviria para o reconhecimento dessas atividades e discussões sobre como podem
31 interagir os docentes, doutorandos e bolsistas PNPD, em linhas do conhecimento de interesse de todos. No caso
32 da oportunidade de início das atividades da Dra. Alide Cova, será uma importante via de integração e
33 conhecimento de todos da proposta e ações de pesquisa da Pós-Doutoranda. Após discussões, delineou-se que o
34 Seminário terá como público-alvo todos os bolsistas PNPD, docentes e doutorandos em estágio avançado no
35 Curso. O Seminário ficou agendado para a segunda quinzena de setembro de 2018. 2. Adesão à Matrícula On-
36 Une. O coordenador do PPGEA informou que trouxe o ponto de pauta em função da experiência do PPGEA em
37 três semestres com matrícula on-line. A discente Evellyn Freire fez um relato sobre as principais queixas dos
38 discentes, as quais essencialmente convergem para o fato de não se conseguir fazer matrícula em Atividades.
39 Nesse sentido, o coordenador delineou que a matrícula on-line não tem se justificado, pois os discentes ficam
40 sempre obrigados a fazer a matrícula presencia!. Além disso, o coordenador informou que atualmente a matrícula
41 feita pelo discente no SIGAA só é chancelada pelo Coordenador, sem que o Orientador seja consultado ou dê sua
42 anuência. Esse é um aspecto sensível que pode trazer problema para a coordenação e para relação
43 orientadorjorientado. Conforme repassado pela SURRAC, o coordenador informou atualmente o SIGAA só
44 permite a chancela do orientador ou do coordenador do curso, mas não ambas concomitantemente. Após
45 discussões, o Colegiado aprovou que abdicará da matrícula on-line no PPGEA, caso os problemas de matrícula em
46 Atividades e da anuência do orientadorjcoordenador não sejam resolvidos. Essa decisão será levada a todas as
47 instâncias competentes da UFRB. 3. Aprovação de Planos de Aplicação de Recursos CAPES PROAP mediante
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48 Auxílio Pesquisador. O Colegiado analisou e aprovou os planos do Prof. André Dias de Azevedo Neto e do Prof.
49 Francisco Adriano de Carvalho Pereira, ambas no valor de R$ 5.330,00. 4. Anuência ao discente Lucas dos Santos
50 Batista para lecionar na FAMAM. O coordenador apresentou ao Colegiado a solicitação do doutorando Lucas dos
51 Santos Batista, com anuência de seu orientador, Prof. Francisco Adriano de Carvalho Pereira, para que possa
52 lecionar disciplinas na FAMAM. Após ponderações, o Colegiado aprovou a autorização do doutorando Lucas dos
53 Santos Batista para lecionar na FAMAM. Também deliberou-se pela manutenção da bolsa de estudos do discente,
54 considerando que o vínculo com a FAMAM surgiu posteriormente ao ingresso do discente no PPGEA e que o
55 mesmo lecionará disciplinas da área de interesse, quais sejam, Geometria Descritiva e Topografia, conforme
56 informado pela representação discente. Como documentação complementar, o Colegiado exigirá do discente que
57 apresente documento da FAMAM indicando oficialmente a contratação do doutorando e relacionando as
58 disciplinas que ministrará. 5. Aproveitamento de Estudos. Foi aprovado o pedido da doutoranda Maria Magali
59 Mota dos Santos, que solicitou dispensa em CCA 730 Matemática Aplicada à Engenharia de Água e Solo (O
60 crédito) e aproveitamento de 25 créditos nas seguintes disciplinas: CCA 721 Instrumentação na Agricultura (5
61 créditos), CCA 722 Projetos e Avaliação de Sistemas de Irrigação (5 créditos), CCA 732 Fundamentos de
62 Engenharia de Irrigação e Drenagem (5 créditos), CCA 735 Hidráulica de Condutos Livres e Forçados (S créditos) e
63 CCA 736 Drenagem de Terras Agrícolas (5 créditos). Também foi aprovado o pedido da doutoranda Maria Ângela
64 Cruz Macedo dos Santos, que solicitou dispensa em CCA 730 Matemática Aplicada à Engenharia de Água e Solo (O
65 crédito) e aproveitamento de 25 créditos nas seguintes disciplinas: CCA 732 Fundamentos de Engenharia de
66 Irrigação e Drenagem (5 créditos), CCA 735 Hidráulica de Condutos Livres e Forçados (S créditos) e CET 501
67 Estatística Experimental (5 créditos), CCA 737 Manejo Avançado da Irrigação (5 créditos) e CCA 734
68 Micrometeorologia e Evapotranspiração (S créditos). Reitera-se que ambas as discentes são egressas do próprio
69 curso de Mestrado do PPGEA. 6. Aluno Especial. Foi apresentado pelo coordenador a solicitação do Sr. Danívio
70 Batista Carvalho de Vasconcellos para matrícula no PGEA como Aluno Especial. Após discussão, o Colegiado
71 lembrou que em seus novos editais para seleção de discente regular, será acrescentado a possibilidade de
72 admissão dos discentes não selecionados na condição de Aluno Especial, mas que como o último edital não se
73 previa esse dispositivo, fica indeferida a solicitação apresentada. 7. Decisão ad referendum sobre o
74 agendamento de Defesa de Mestrado. Foi referenda pelo Colegiado a decisão do coordenador de agendar, a
75 partir de ofício do Prof. Eugenio Ferreira Coelho, a defesa de Mestrado do discente Vitor Amâncio Cerqueira para
76 dia 31/08/2018 às 8h, com a seguinte banca examinadora: Prof. Dr. Eugênio Ferreira Coelho (UFRB), Prof. Dr.
77 Willian Fernandes de Almeida (PNPD/UFRB), Prof. Dr. Delfran Batista dos Santos (IF Baiano). Como suplentes
78 foram aprovados os nomes de Prof. Dr. Tales Miler Soares (UFRB), Profa. Dra. Karoline Santos Gonçalves
79 (PNPD/UFRB) e Dra. Ana Lúcia Borges (EMBRAPA). 8. Mobilidade Acadêmica. Foi aprovado o pedido de
80 mobilidade acadêmica da doutoranda Maria Magali Mota dos Santos, com anuência de seu orientador, Prof.
81 Francisco Adriano de Carvalho Pereira. A discente foi autorizada a cursar LEB 5020 Dinâmica de Solutos nos Solos
82 e LEB 5011 Irrigação Pressurizada 111, na ESALQjUSP, onde conseguiu matricular-se como Aluna Especial. 9.
83 Mudança em Projeto de Tese. Foi aprovado pelo Colegiado a mudança de projeto de tese da doutoranda Aline
84 Bezerra de Sousa, conforme seu pedido e anuência do orientador, Prof. Maurício Antônio Coelho Filho. O novo
85 projeto intitula-se "Análise Hidroambiental da Bacia Hidrográfica de Rio de Contas - BA". 10. Resultado do
86 Processo Seletivo para ingresso em 2018-2. Nesse ponto foram feitas considerações sobre o Processo Seletivo
87 2018-2. O coordenador solicitou do Prof. Lucas Vellame que fizesse uma síntese dos pontos positivos e negativos
88 da mudança na seleção do Doutorado. O Prof. Lucas Vellame informou que a aplicação da prova escrita para o
89 Doutorado se mostrou um instrumento capaz de valorar melhor a capacidade intelectual e cognitiva dos
90 candidatos, explicando que certamente a classificação/aprovação poderia ser distinta se adotado
91 majoritariamente o critério da produção intelectual. Acrescentou também que, contrariando a expectativa de
92 notas elevadas, já que a prova tinha pouco conteúdo técnico e mais conteúdo voltado ao raciocínio lógico, foram
93 registradas poucas notas altas. Posteriormente, foi colocando em análise o resultado do processo seletivo e o
94 Colegiado homologou a seleção dos candidatos Francisco José Nunes Modesto e Igor Leonardo Nascimento
95 Santos, para o Curso de Doutorado, além do candidato Lucas Farias Damasceno, para o Curso de Mestrado. 11.
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Orientação e Bolsas dos Novos Discentes. O Coordenador informou que o PPGEA tem vacância de duas bolsas
CAPESpara o Doutorado e uma bolsa CAPESpara o Mestrado. Por essa razão, conforme decisão do Colegiado, os
três candidatos selecionados terão o benefício da bolsa, levando em consideração que não têm vínculo
empregatício. Posteriormente, foi apresentado pelo coordenador um levantamento do número atual de
orientados de Mestrado e Doutorado de cada docente do PPGEA. Em função desse levantamento, foram
definidos os seguintes orientadores: Hans Raj Gheyi para Lucas Farias Damasceno, Vital Pedro da Silva Paz para
Igor Leonardo Nascimento Santos e Tales Miler Soares para Francisco José Nunes Modesto. 12. Homologação de
Título. Após apresentação da documentação, previamente conferida pela Secretaria do PPGEA, foram
homologados pelo Colegiado os Títulos de Mestre em Engenharia Agrícola para Rogério Novaes de Souza e de
Doutor em Engenharia Agrícola para Klebson Santos Brito. 13. Mudança de Orientação e de Projeto de Tese e
Registro de Coorientação de Roberto Castro Nascimento. Foi aprovado pelo Colegiado que o Prof, Eugênio
Ferreira Coelho será orientador do doutorando Roberto Castro Nascimento, cujo novo projeto de tese é
"Aprimoramento do manejo do déficit hídrico para indução floral da mangueira 'Palmer' no Submédio São
Francisco". A coorientação do discente será feita pelo Prof. Vital Pedro da Silva Paz e pelo Dr. Welson lima
Simões, conforme aprovação pelo Colegiado. O que ocorrer. Foi colocado pelo coordenador que mesmo sem
aprovação do novo PPCdo PPGEA é importante que os novos discentes ingressantes em 2018-2 sejam atrelados a
esse novo instrumento, o que foi aceito por todos. Também foi apresentado pelo coordenador que o Colegiado
deve estabelecer para si próprio uma agenda para aprovação do Novo Regimento Interno. Todos concordaram e
definiram que até 31 de agosto de 2018 ocorrerá uma reunião para aprovação do Novo Regimento Interno. 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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