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Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às 16h, reuniu-se no 'Complexo Laboratorial 

6 
	

Multiusuário de Tecnologias Limpas para a Agricultura' do Núcleo de Engenharia de Água e Solo (NEAS), o 

7 
	

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PPGEA), fazendo-se presentes: Prof. Tales 

8 
	

Miler Soares, Coordenador, Prof. Lucas Melo Vellame, Vice-Coordenador, Prof. Vital Pedro da Silva Paz, Prof. 

9 
	

Alisson Jadavi Pereira da Silva, além do Sr. Petterson Costa Conceição Silva, representante discente. Informes: O 

10 
	

Prof. Vital Paz informou sobre a abertura do Edital PIBIC, enaltecendo sua importância para o PPGEA. O Prof. 

11 
	

Lucas Vellame enfatizou que candidatos às bolsas PIBIC devem ser buscados em outros cursos do CCAAB e CETEC. 

12 
	

O Prof. Vital Paz informou que até o momento o I Seminário de Pesquisa Engenharia de Água e Solo do PPGEA já 

13 
	

conta com 42 inscrições. O Sr. Petterson Costa informou que os discentes não se queixaram de problemas 

14 
	

relacionados à matricula on-line, com exceção de dois colegas que pediram matrícula em Estatística Experimental 

15 
	

e não foram atendidos. Sobre essa disciplina, que é de outro PPG, o coordenador informou que o PPGEA solicitou 

16 
	

a matrícula dos discentes, mas que, em função do número de inscritos ser elevado, pode ter faltado vagas. O 

17 
	

coordenador informou que tem recebido da CAPES algumas comunicações que reforçam que aquele órgão está 

18 
	

dedicado a fazer importantes mudanças no processo de avaliação quadrienal dos PPGs. O coordenador também 

19 
	

informou que foi enviado para a PPGCI o pedido de renovação de contrato de Professor Visitante do Prof. Hans 

20 
	

Gheyi. Também informou que foi enviado pela Secretaria do PPGEA e-mail para os discentes informando sobre o 

21 
	

novo Regimento Interno e o novo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), incluindo a disponibilização de um 

22 
	

resumo executivo do PPC na página do Programa. O coordenador comunicou que o Relatório Anual do PPGEA 

23 
	

relativo a 2018 foi enviado para a PPGCI, que o remeteu à CAPES. O coordenador comunicou que ministrará na 

24 
	

disciplina optativa para a Graduação, qual seja, CCA 066 Irrigação Localizada, lembrando que os docentes do 

25 
	

PPGEA devem insistir mais na estratégia de oferecimento de disciplinas optativas para maior atratividade de 

26 
	

discentes para o Programa. Posteriormente, o coordenador informou que o IRESTEA (França) emitiu um e-mail 

27 
	

com uma minuta de acordo de cooperação com a UFRB, para oficializar a presença do doutorando Neilon Duarte 

28 
	

da Silva (bolsa PDSE) naquele instituto. Esse e-mail foi enviado para a PPGCI, com cópia para o PPGEA. O 

29 
	

coordenador informou que solicitou da PPGCI que tomasse as providências e desse um retorno ao IRESTEA, o que 

30 
	

foi feito mediante a SUPAI. O convênio está sendo analisado pela Assessoria Jurídica da UFRB. Em seguida, o 

31 
	

coordenador mostrou para o Colegiado um e-mail encaminhado pelo Prof. Hans Gheyi sobre uma Chamada de 

32 
	

Apoio à Cooperação Cientifica Franco-Brasileira no Nordeste, com inscrições abertas até 30/04/2019. O Prof. 

33 
	

Vital Paz manifestou que seria interessante levar o edital ao conhecimento de Neilon Duarte, que está no 

34 
	

IRESTEA. O coordenador informou que em relação ao convênio UFRB e IFBAIANO, solicitou oficialmente a 

35 
	

intervenção da Reitoria da UFRB e da PPGCI, e que, mediante, essa intervenção, o termo de cooperação deve ser 

36 
	

assinado nos próximos dias. Posteriormente, o coordenador informou que bolsas CAPES foram implementadas 

37 
	

em benefício de Fábio Tayrone Oliveira de Freitas (DR), lumi da Silva Toyosumi (DR), Djalma Santos de Jesus (ME), 

38 
	

Fábio Luís Seixas Costa (ME) e Juliana Sánchez Benítez (ME). E que as bolas concedidas pela FAPESB (03 de 

39 
	

Mestrado e 03 de Doutorado) não serão implementadas. O coordenador informou que nenhum discente 

40 
	

manifestou interesse nas bolsas concedidas pela CAPES e CNPq para mobilidade internacional (POSE) e nacional, 

41 
	respectivamente. O coordenador informou que recebeu da PPGCI e-mail lembrando do prazo para envio do edital 

42 
	

de seleção para o semestre 2019-2 é 05/04/2019. Finalmente, foi informado ao Colegiado que a coordenação 

43 
	

abriu uma conta no Google para que vídeos do PPGEA sejam veiculados no Youtube. 1. Resultado do Processo 

44 
	

Seletivo Simplificado para Bolsa PNPD/CAPES. Após o relato do Prof. Lucas Vellame e do Prof. Vital Paz, 

45 
	componentes da Comissão Examinadora do Processo Simplificado para Bolsa PNPD/CAPES, o Colegiado 

46 
	

homologou a aprovação do Sr. Mairton Gomes da Silva como novo bolsista PNPD/CAPES do PPGEA. 2. Pedidos de 
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47 	prorrogação de prazo. Após a leitura dos pareceres do Prof. Prof. Lucas Melo Vellame, do Prof. Vital Paz e do 

48 	Prof. Alisson Jadavi, foram concedidos os seguintes períodos de prorrogação: 12 meses para o doutorando 

49 	Petterson Costa Conceição Silva, 180 dias para a doutoranda Irai Manuela Santana Santos e 180 dias para a 

50 	doutoranda Gerlange Soares da Silva. 3. Homologação de Título. Após apresentação da documentação, 

51 	previamente conferida pela Secretaria do PPGEA, foram homologados pelo Colegiado os Títulos de Mestre em 

52 	Engenharia Agrícola para os seguintes egressos: Sr. Ancelmo Cazuza Neto, Sr. Fábio Tayrone Oliveira de Freitas, 

53 	Sra. lumi da Silva Toyosumi e Sra. Stephanie Soares Arriero. Também foi homologado o Título de Doutora em 

54 	Engenharia Agrícola para a Sra. Regiana dos Santos Moura. 4. Orientação de discentes ingressantes em 2019-1. 

55 	Foi aprovado pelo Colegiado a seguinte distribuição dos novos discentes ingressantes em 2019-1: Fábio Luís 

56 	Seixas Costa, sob orientação do Prof. Maurício Antônio Coelho Filho; Djalma Santos de Jesus, sob orientação do 

57 	Prof. Lucas Melo Velame; Juliana Sánchez Benítez, sob orientação do Prof. Vital Pedro da Silva Paz; Fábio Tayrone 

58 	Oliveira de Freitas, sob orientação do Prof. Alisson Jadavi Pereira da Silva; lumi da Silva Toyosumi, sob orientação 

59 	do Prof. Maurício Antônio Coelho Filho; Danívio Batista Carvalho de Vasconcellos, sob orientação do Prof. 

60 	Luciano da Silva Souza; Valbério Paolilo dos Santos, sob orientação do Prof. Vital Pedro da Silva Paz. 5. Alteração 

61 	em projetos de dissertação e de tese. Considerando as justificativas apresentadas e anuência do orientador, Prof. 

62 	Lucas Vellame, foi aprovada pelo Colegiado a alteração do projeto de dissertação da discente Giselle da Cruz de 

63 	Almeida, ficando o novo projeto intitulado 'Pulso de calor e temperatura do dossel para análise da transpiração 

64 	do maracujazeiro'. Também considerando as justificativas e a anuência do orientador, Prof. Lucas Vellame, foi 

65 	aprovada a alteração do projeto de tese da discente Maria Ângela Macedo dos Santos, ficando o novo projeto 

66 	intitulado 'A irrigação pode gerar serviços ambientais?'. 6. Aproveitamento de Créditos. O Colegiado analisou 

67 	previamente o pedido de aproveitamento de créditos da doutoranda Maria Magali Mota dos Santos, mas, 

68 	considerando algumas dúvidas levantadas, o pedido será julgado na próxima reunião do Colegiado. 7. Aprovação 

69 	de projetos de tese e dissertação. Foi discutido pelo Colegiado a relevância de registro de projetos de teses e 

70 	dissertações do PPGEA nos Centros de Ensino. Isso é importante para o atendimento da Orientação Técnica 

71 	01/2018 da PPGCI e para a concorrência dos docentes do PPGEA em Editais internos, como o do PIBIC 2019. Será 

72 	feita uma comunicação para todos os docentes alertando sobre essa necessidade. 8. Homologação de Resultado 

73 	Edital Aluno Especial. Foi homologado o resultado do Edital para Seleção de Aluno Especial, com ingresso em 

74 	2019-2, com os seguintes aprovados: Luiz Antônio Conceição de Carvalho; Erivaldo de Jesus da Silva; Danilo 

75 	Andrade de Matos. 9. Alternativa de Anderson COTEC para registro de créditos em Atividades Optativas 

76 	Creditáveis no Novo PPC. Foi apresentado pelo Colegiado um e-mail do Sr. Anderson Lago Gomes da COTEC. 

77 	Nesse e-mail o Sr. Anderson Lago explica como a creditação em Atividades Optativas pode ser feita no SIGAA. 

78 	Após discussões, o Colegiado entendeu que a alternativa apresentada por Anderson Lago pode ser aceita pelo 

79 	PPGEA em caráter provisório mas que, em respeito ao Regimento Geral dos PPG Stricto sensu, ao Regimento 

80 	Interno do PPGEA e ao Novo PPC, deve valer o entendimento inicial que o SIGAA deve se adequar à criação das 

81 	Atividades Optativas Creditáveis, no formato em que esses componentes foram planejados pelo Colegiado. 13. 

82 	Situação de discentes de 2018-2. Foi apresentada pelo coordenador a situação de discentes ingressantes em 

83 	2018-2 que estão atrelados ao currículo 2019 (inerente ao Novo PPC), mas que no semestre 2018-2 cursaram 

84 	disciplinas e atividades referentes ao currículo 2018. Nesse caso, conforme exemplo de histórico escolar 

85 	apresentado, os discentes têm disciplinas e atividades de dois currículos registrados no SIGAA: 2018 e 2019. E isso 

86 	pode ter implicações na creditação e na integralização curricular dos discentes. Colocada essa preocupação, o 

87 	Colegiado discutiu e deliberou por manter os discentes ingressantes em 2018-2 atrelados ao novo PPC (currículo 

88 	2019). O que ocorrer. Não houve manifestação. Para constar, eu, Tales Miler Soares, lavrei esta ata que após lida 

89 	e aprovada será assinada Por todos. //////////////////////////////////////////////////////WH~////////li/ 
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