
                                                                   Ata número 01/2020. Ata da 1ª 1 

Reunião Ordinária de 2020 do Comitê 2 

de Pesquisa, Pós-graduação e 3 

Inovação Tecnológica (CPPGIT) da 4 

Universidade Federal Rural do Semi-5 

Árido, realizada em vinte e um de janeiro 6 

de dois mil e vinte. 7 

 8 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e um de janeiro do ano de dois mil e vinte, 9 

na sala dois do prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), foi 10 

realizada a 1ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e 11 

Inovação Tecnológica (CPPGIT). Estavam presentes os professores: Jean Berg Alves 12 

da Silva - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação; Rafael Oliveira Batista – Centro 13 

de Engenharias; Liana Holanda Nepomuceno Nobre – Centro de Ciências Sociais, 14 

Aplicadas e Humanas; Marcelo Barbosa Bezerra – Centro de Ciências Agrárias; Ana 15 

Carla Diógenes Suassuna Bezerra – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; 16 

Rafael Lamera Cabral – Coordenador de Pós-graduação; Daniel Valadão Silva – 17 

Comitê de Iniciação Científica (CIC); Osvaldo Nogueira de Sousa Neto – Centro 18 

Multidisciplinar de Angicos - Leonardo Querido Cárdenas – Núcleo de Inovação 19 

Tecnológica (NIT). Depois de verificada a existência de quórum, o Pró-Reitor Jean 20 

Berg deu início à reunião saudando a todos e deu sequência apresentando os pontos de 21 

pauta que seriam discutidos na seguinte sequência: 1- Apreciação e deliberação sobre 22 

a ata da reunião anterior; 2- Apreciação e deliberação sobre a pauta CONSEPE, 23 
disponível no link (https://conselhos.ufersa.edu.br/convocacoes-pasta-e-atas-do-24 

consepe-de-2020/); 3- Apreciação e deliberação do Regimento do PROFINIT; 4- 25 

Calendário de reuniões 2020; 5- Outras Ocorrências. Ponto 1- Apreciação e 26 
deliberação sobre a ata da reunião anterior. Prof. Jean Berg não constatou 27 

observações com relação à ata anterior. Deliberação: Aprovado sem maiores 28 

discussões. Ponto 2- Apreciação e deliberação sobre a pauta CONSEPE – Prof. 29 

Jean Berg relembrou a deliberação a qual já se havia chegado anteriormente, de que 30 

seria discutido na Pauta CONSEPE apenas os assuntos pertinentes à pesquisa, pós-31 

graduação e inovação. Prof. Daniel Valadão sugeriu o acréscimo do seguinte ponto na 32 

pauta CONSEPE: Calendário Graduação Presencial 2020.2. Deliberação: Aprovada a 33 

inclusão do ponto. Ponto 1-  Apreciação e deliberação sobre a ata da 12ª reunião 34 

ordinária de 2019. Deliberação: Aprovada por unanimidade. Ponto 2- Apreciação e 35 

deliberação sobre o calendário de reuniões ordinárias do Consepe para 2020. – 36 
Deliberação: Aprovado sem maiores discussões. Ponto 3-  Apreciação e deliberação 37 

sobre renovações de afastamento. Deliberação: Aprovado sem maiores discussões. 38 

Ponto 4-  Apreciação e homologação sobre designação pelo Reitor ad 39 

referendum do Consepe, da renovação do afastamento do servidor docente Marcio 40 
Furukava. Deliberação: Aprovado sem maiores discussões. Ponto 5-  Apreciação e 41 

deliberação sobre Programas Gerais de Componentes Curriculares do campus 42 

Mossoró e Caraúbas, enviado via memorando eletrônico nº 009/2020 (Prograd). 43 
Deliberação: Aprovado sem maiores discussões. Ponto 6- Apreciação e deliberação 44 

sobre minuta que dispõe sobre normas para os processos de contratação de 45 

professor visitante e de professor visitante estrangeiro no âmbito da Universidade 46 
Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) - Prof. Jean Berg apresentou as alterações 47 

propostas pelo redator nos Artigos 1°, 4°, 16° e no Inciso II do Art. 8°. Deliberação: A 48 

proposta de alteração para o Art. 1°, cuja votação se deu da seguinte maneira: 1 voto 49 

contra a alteração, 1 abstenção, 6 votos a favor da alteração, foi aprovada. As demais 50 
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propostas feitas pelo relator foram aprovadas por unanimidade. Ponto 7- Outras 51 

ocorrências. Deliberação: Não houveram ocorrências. Ponto incluído - Calendário 52 

Graduação Presencial 2020.2 – Prof. Jean Berg apresentou a proposta do calendário, 53 

que deve iniciar dia 10 de agosto de 2020 e encerrando dia 23 de dezembro de 2020, 54 

período no qual há perspectiva de se dedicar uma semana letiva ao SEMIC, período no 55 

qual os professores devem librar os estudantes para participar das atividades, no intuito 56 

de permitir maior aproveitamento por parte dos discentes no evento. Prof. Marcelo 57 

Barbosa e Profª. Liana Nobre reiteraram a importância das atividades de extensão na 58 

formação dos alunos, que não mais se restringe às atividades em sala de aula, e 59 

sugeriram como método de verificação da presença dos alunos no SEMIC o envio de 60 

fotos, mediante e-mail, que comprovem a participação do discente no evento, além da 61 

presença via SIGAA caso as atividades disponibilizadas aos alunos venham a ser 62 

vinculadas ao sistema. Acrescentou-se também a possível participação dos docentes no 63 

evento ao ministrar minicursos e palestras. Prof. Daniel Valadão acrescentou a previsão 64 

de haver apresentações de trabalhos efetuados não apenas por alunos da graduação, mas 65 

por diversos bolsistas, inclusive os da pós-graduação. Deliberação: Aprovado por 66 

unanimidade. Pauta 3- Apreciação e deliberação do Regimento do PROFNIT – Prof. 67 

Jean Berg observou a necessidade em se corrigir o título da pauta, que deve constar 68 

como: Apreciação e deliberação do Regulamento do PROFNIT. Depois reiterou a o 69 

fato do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferências de 70 

Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) ser um programa em rede, que possui no 71 

regulamento divergências em relação ao Regimento da UFERSA, mas tais diferenças já 72 

são previstas nas normas da universidade. Solicitou também votação para aprovar a 73 

adesão da UFERSA ao PROFNIT, explicando que as modificações no Regulamento 74 

seriam feitas pelo CONSEPE, como a inclusão de alunos especiais ao programa (ação 75 

não prevista no regulamento até então). Deliberação: Aprovada por unanimidade. 76 

Ponto 4 – Calendário de Reuniões 2020 – Prof. Jean Berg informou que as reuniões 77 

do CPPGIT devem anteceder às reuniões do CONSEPE e, caso haja alteração no 78 

calendário CONSEPE, o calendário do CPPGIT será alterado para se adequar as 79 

exigências. Prof. Liana Nobre sugeriu alteração na data de reunião marcada para dia 10 80 

de maio de 2020, domingo no qual se comemora o dia das mães em 2020, para sexta-81 

feira, 08 de maio de 2020 às 09:00 horas. Deliberação: Pauta aprovada com alteração 82 

proposta para a data do mês de maio. Ponto 5- Outras Ocorrências – Prof. Jean Berg 83 

informou sobre as bolsas dos programas de pós-graduação com Conceito CAPES 3 e 4 84 

(ou sem nota, tais como os programas de Administração e Direito), continuando 85 

suspensas (embora não canceladas), assim como as bolsas ofertadas pela PROPPG, por 86 

tempo indeterminado, impedindo os programas de indicar bolsistas enquanto vigorar o 87 

ofício da CAPES. As bolsas da PROPPG serão mantidas para casos extraordinários, 88 

embora ainda não seja possível fazer indicações. Há previsão por parte da CAPES de 89 

ofertar as bolsas mediante editais, nos quais os programas devem se inscrever para 90 

concorrer ao período de auxílio, mas que ainda não foram definidos. Informou-se 91 

também sobre a impossibilidade de se abrir novos cursos de pós-graduação criados no 92 

ano de 2019 (mesmo já tendo sido oficializados) até haver permissão por parte da 93 

CAPES. Dia 11 de fevereiro de 2020 haverá uma reunião em Brasília na qual os 94 

representantes da CAPES irão dialogar com os pró-reitores de diversas instituições, 95 

momento em que se prevê uma proposta por parte da CAPES sobre o edital de 96 

distribuição de bolsas. Externou-se também o limite de 14 vagas para professores 97 

visitantes, que já não serão suficientes para atender aos 17 programas de pós-graduação 98 

da UFERSA, havendo, inclusive, um ofício do MEC que impede as contratações feitas 99 

mediante o Ministério da Educação.E eu, Rostand R Medeiros, secretário desta 100 



Reunião, lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais presentes quando 101 

aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------------------102 
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