
                                                                   Ata número 01/2020. Ata da 1ª 1 

Reunião Extraordinária de 2020 do 2 

Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e 3 

Inovação Tecnológica (CPPGIT) da 4 

Universidade Federal Rural do Semi-5 

Árido, realizada em dezenove de maio de 6 

dois mil e vinte. 7 

 8 
Às quize horas e trinta minutos do dia dezenove de maio do ano de dois mil e vinte, por 9 

vídeo conferência (afim de ser mantido o isolamento social em decorrência da pandemia 10 

do Covid-19), foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária de 2020 do Comitê de Pesquisa, 11 

Pós-graduação e Inovação Tecnológica (CPPGIT). Estavam presentes os professores: 12 

Daniel Valadão - Presidente e Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-13 

graduação; Vander Mendonça - Representante Suplente da Pró-Reitoria de Pesquisa e 14 

Pós-Graduação; Raginaldo Gomes Nobre – Representante Titular do Centro 15 

Multidisciplinar de Caraúbas; Liana Holanda Nepomuceno Nobre – Representante 16 

Titular do Centro de Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas; Leonardo Querido 17 

Cardenas – Representante do Núcleo de Inovação Tecnológica; Ana Carla Diógenes 18 

Suassuna Bezerra – Representante Titular do Centro de Ciências Biológicas e da 19 

Saúde; José Francismar de Medeiros – Representante Técnico Administrativo com 20 

Atuação em Pesquisa. Depois de verificada a existência de quórum, o Pró-Reitor Daniel 21 

Valadão saldou a todos e sugeriu deliberar sobre os Editais PROPPG antes de tratar da 22 

Pauta CONSEPE, caso houvesse necessidade de alguns dos membros presentes se 23 

ausentar para comparecer à outra reunião de seu respectivo centro, e a sequência dos 24 

pontos de pauta discutidos ficou da seguinte forma: 1- Apreciação e deliberação sobre 25 

a ata reunião anterior; 2- Deliberações sobre Editais PROPPG (Edital de Apoio a 26 

publicação e Edital PROPPG 08/2020: Chamada de Propostas de Projetos e Ações 27 

de Pesquisa e Inovação para o Combate à COVID-19); 3- Apreciação e deliberação 28 

sobre a Pauta CONSEPE, disponível no link 29 

(https://conselhos.ufersa.edu.br/convocacoes-pasta-e-atas-do-consepe-de-2020/); 4- 30 

Outras Ocorrências. Ponto 1- Apreciação e deliberação a ata reunião anterior. 31 
Prof. Daniel Valadão confirmou a aprovação de todos com relação às pautas a serem 32 

discutidas na presente reunião e solicitou correções com relação à titularidade dos 33 

membros em relação ao comitê na ata da reunião anterior. Foi explicado também que as 34 

assinaturas dos membros presentes na reunião serão recolhidas na próxima reunião 35 

presencial, em caso de demora excessiva, será enviado o documento para que as 36 

assinaturas sejam mediante assinaturas digitais. Há sugestão por parte do Prof. Rafael 37 

Lameira de adicionar ao SIGAA a opção de assinatura digital. Deliberação: Aprovada 38 

com as correções solicitadas. Ponto 2- Deliberações sobre Editais PROPPG (Edital 39 

de Apoio a publicação e Edital PROPPG 08/2020: Chamada de Propostas de 40 
Projetos e Ações de Pesquisa e Inovação para o Combate à COVID-19) – Prof. 41 

Daniel Valadão justificou a publicação do edital 08/2020 ter ocorrido no dia 42 

14/05/2020, antes de ser aprovado devidamente pelo comitê, devido a urgência na 43 

aplicação do recurso disponibilizado pela instituição e, tendo se passado cerca de três 44 

meses desde a propagação inicial do COVID-19, a necessidade de dar início a pesquisas 45 

que visem o combate à pandemia em tempo hábil, para aproveitar ao máximo o 46 

potencial de pesquisa nesta área. Este edital foi concebido com o apoio dos cursos de 47 

Medicina, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, entre outros.  Ponto 3- Pauta 48 

CONSEPE – Prof. Jean Berg comentou sobre o novo programa de pós-graduação da 49 

UFERSA, o PRODEMA (Programa de Desenvolvimento em Meio Ambiental), que 50 

https://www.google.com/url?q=https://conselhos.ufersa.edu.br/convocacoes-pasta-e-atas-do-consepe-de-2020/&sa=D&ust=1590428323866000&usg=AOvVaw1_ZVCFD5K3kc55ooo0XfyD


possibilitará à UFERSA fazer seleção para o programa e emitir o diploma de conclusão 51 

do curso mediante o cumprimento dos requisitos da Rede PRODEMA. Deliberações: 52 

Discutiu-se sobre o Pauta 3 - Apreciação e deliberação sobre o Calendário 53 

Acadêmico da Graduação do semestre 2020.1 - O calendário foi aprovado com 54 

retificação no calendário do Programa de Mestrado em Administração, alterando-se a 55 

data de rematrícula do programa para o semestre de 2020.2, que passará a ocorrer entre 56 

10/03/2020 a 12/03/2020. Observou-se que os cursos em rede, como o PRODEMA, 57 

terão calendários próprios para atender às demandas das respectivas redes. Reforçou-se 58 

a necessidade de haver planejamento dos programas para que as defesas sejam efetuadas 59 

em dezembro, afim de não haver bolsas ociosas nos cursos de pós-graduação. Aprovou-60 

se também a Pauta 2 – Apreciação e deliberação sobre a designação do Conselho de 61 

Ensino, Pesquisa e Extensão dos processos de afastamento de Valdenize e Arthur 62 
Gomes – afim de autorizar a tramitação do processo de ambos, condicionando que as 63 

demais etapas do processo estejam devidamente regularizadas. As demais Pautas foram 64 

aprovadas sem haver mais discussões. Ponto 4- Apreciação sobre a Prestação de Contas 65 

da PROPPG e Orçamento PROPPG para 2020 – Prof. Jean Berg explicou que, no ano 66 

de 2019, parte do recurso destinado ao Edital de Primeiros Projetos de Pesquisa (PPP), 67 

R$ 50.000,00, foi destinado ao Edital de Apoio à Inovação (PROINOVA) mediante 68 

auxílio da Reitoria que cedeu R$ 50.000,00 de orçamento extra para complementar a 69 

verba para do Edital de Primeiros Projetos de Pesquisa. Para o ano de 2020 foram 70 

mantidas as mesmas proporções, porém, ocorrerá o contingenciamento de recursos 71 

destinados ao pagamento de pessoal no valor de, aproximadamente, R$ 90 mi, que não 72 

poderão ser utilizados até segunda ordem. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 73 

Ponto 5 – Outras ocorrências - Prof. Jean Berg complementou com a previsão de 74 

abertura dos fundos patrimoniais da universidade, afim de ter o orçamento 75 

complementado pela iniciativa privada no ano de 2020. Prof. Rafael Lamera fez 76 

pedido aos coordenadores de mais experiência para aconselhar os novos programas, 77 

com intenção de elucidar os novos coordenadores no planejamento dos programas 78 

criados recentemente. O professor informou também sobre a disponibilização para 79 

UFERSA do link de acesso à Plataforma Highlights por um ano, mediante ofício 80 

solicitando o acesso à plataforma, que contem periódicos de publicações internacionais 81 

para complementar o acervo das pesquisas. Prof. Daniel Valadão apontou a 82 

necessidade que os programas tem de auxílio administrativo, ao que o Prof. Jean Berg 83 

apontou estar inviável conforme aumenta-se a demanda na Secretaria dos Programas de 84 

Pós-graduação da Ufersa devido a criação de diversos cursos de pós-graduação, 85 

havendo assim a urgente necessidade de novos servidores para atender as necessidades 86 

de todos os programas; apontando também a necessidade de novos servidores para as 87 

Secretarias Executiva e Geral, devido grande aumento no número de editais que 88 

atendem as demandas de pesquisa da universidade, observando também que não foi 89 

possível realizar a transferência de servidores de outros setores com demanda menor 90 

para a PROPPG. Deliberação: Ponto não pendente de aprovação.  Prof. Jean Berg 91 

encerrou a reunião e agradeceu a todos pela presença. E eu, Rostand R Medeiros, 92 

secretário desta Reunião, lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais 93 

presentes quando aprovada. ------------------------------------------------------------------------94 
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