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 8 
Às quinze horas do dia dezesseis de março do ano de dois mil e vinte, na sala dois do 9 

prédio da PROPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), foi realizada a 3ª 10 

Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 11 

Tecnológica (CPPGIT). Estavam presentes os professores: Jean Berg Alves da Silva - 12 

Presidente e Representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; Rafael 13 

Oliveira Batista – Representante Titular do Centro de Engenharias; Liana Holanda 14 

Nepomuceno Nobre – Representante Titular do Centro de Ciências Sociais, Aplicadas 15 

e Humanas; Marcelo Barbosa Bezerra – Representante Titular do Centro de Ciências 16 

Agrárias; Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra – Representante Titular do Centro 17 

de Ciências Biológicas e da Saúde; Rafael Lamera Giesta Cabral – Coordenador 18 

Titular de Pós-graduação; Daniel Valadão Silva – Representante do Comitê de 19 

Iniciação Científica (CIC) da UFERSA; David Custódio de Sena – Representante do 20 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA Leandro Carlos de Souza – 21 

Representante Titular do Centro de Ciências Exatas e Naturais. Depois de verificada a 22 

existência de quórum, o Pró-Reitor Jean Berg deu início à reunião saudando a todos e a 23 

sequência dos pontos de pauta discutidos ficou da seguinte forma: 1- Apreciação e 24 

deliberação sobre a ata da segunda reunião; 2- Aprovação de projetos de pesquisa; 25 

3- Pauta CONSEPE; 4- Apreciação sobre a Prestação de Contas da PROPPG e 26 

Orçamento PROPPG para 2020; 5- Outras Ocorrências. Ponto 1- Apreciação e 27 
deliberação sobre a ata da segunda reunião. Prof. Jean Berg confirmou a aprovação 28 

de todos com relação às pautas a serem discutidas na presente reunião e não constatou 29 

observações com relação à ata anterior. Deliberação: Aprovado por unanimidade. 30 

Ponto 2- Aprovação de projetos de pesquisa – Prof. Jean Berg explicou a 31 

necessidade que todos os projetos possuem de receber aprovação de algum órgão 32 

colegiado para serem cadastrados, inclusive na FGD (Fundação Guimarães Duque) e, 33 

tendo em vista a falta de vínculo dos técnicos administrativos com algum centro ou 34 

departamento, caberá ao CPPGIT a deliberação e aprovação dos projetos criados por 35 

estes servidores. O projeto em questão foi demandado pelo Ministério do 36 

Desenvolvimento Regional e trata do desenvolvimento de uma plataforma de 37 

tecnologias sociais aplicadas ao semiárido, disponibilizando R$ 500.000,00 para tal fim. 38 

Será de responsabilidade de Nichollas Rennah Adelino de Almeida, atual diretor da 39 

SUTIC a condução do projeto. Prof. Jean Berg assumiu o compromisso com o curso de 40 

computação da UFERSA de convidar seus integrantes para apresentar o projeto em 41 

questão e discutir a participação dos integrantes do curso no mesmo. Deliberação: 42 

Aprovado por unanimidade.  Ponto 3- Pauta CONSEPE – Prof. Jean Berg comentou 43 

sobre o novo programa de pós-graduação da UFERSA, o PRODEMA (Programa de 44 

Desenvolvimento em Meio Ambiental), primeiro curso em rede do Brasil, que 45 

possibilitará a entrada de alunos pela UFERSA a partir de 2021. Deliberação: Pauta 46 

não discutida. Ponto 2 – Apreciação e deliberação sobre a designação do Conselho de 47 

Ensino, Pesquisa e Extensão dos processos de afastamento de Valdenize e Arthur 48 

Gomes – Para ambos os casos o afastamento venceu durante as férias, quando o 49 

conselho não pôde se reunir. O reitor, então, aprovou ad referendum a documentação 50 



comprobatória para ambos os docentes e, como esta mostrava-se correta, o conselho 51 

votou a favor da aprovação. Deliberação: Aprovada por unanimidade. Ponto 3 – 52 

Apreciação e deliberação sobre o Calendário Acadêmico da Graduação do semestre 53 

2020.1 – Deliberação: Aprovada por unanimidade. Ponto 4 – Apreciação e 54 

Deliberação sobre os Programas de Disciplina da Graduação – Foi dado seguimento ao 55 

relatório, já tendo ele passado pelo Comitê de Graduação e pela Pró-Reitoria de 56 

Graduação. Deliberação: Dar seguimento ao relatório. Ponto 5 – Apreciação e 57 

deliberação sobre os Programas de Pós-Graduação – Prof. Jean Berg transmitiu a 58 

observação dada pela SUTIC de deliberar sobre as questões da graduação primeiro, para 59 

depois discutir-se a pós-graduação. Espera-se que também seja possível cadastrar a pós-60 

graduação pelo sistema online a partir do semestre de 2020.1, assim como é feito na 61 

graduação. Na pauta são propostas três disciplinas do Programa de Ciência Animal para 62 

aprovação, já tendo sido aprovadas pelo Colegiado, Colegiado de Pós-Graduação e 63 

encaminhadas para a CONSEPE. Deliberação: Aprovada por unanimidade. Ponto 6 – 64 

Apreciação e deliberação sobre recurso encaminhado pelo servidor docente Sueldes 65 

Araujo – Prof. Jean Berg explicou a sugestão do prof. Sueldes Araujo, coordenador 66 

do curso de Licenciatura em Informática, de serem criadas novas turmas e horários para 67 

algumas disciplinas, já existentes, ministradas concomitantemente para dois cursos da 68 

graduação, de forma que haja uma turma para cada curso separadamente. Tal sugestão 69 

foi negada pelos professores do departamento e pelo colegiado do curso, com agravante 70 

de já ter-se iniciado o semestre. Prof. Rafael Cabral sugeriu que a decisão fosse 71 

tomada pelo Pró-Reitor durante a reunião, afim de assegurar o posicionamento deste 72 

com relação a pauta. Deliberação: Posicionamento a ser concretizado durante a reunião 73 

do CONSEPE a partir do discutido entre as duas partes. Ponto 7 – Apreciação e 74 

emissão de parecer sobre o curso de Engenharia de Materiais na UFERSA, Campos 75 

Caraúbas – Prof. Jean Berg explicou que, ao ser criado o Campos Caraúbas, foi 76 

pactuada a criação de três cursos de engenharia, sendo um deles o curso de Engenharia 77 

de Materiais, ao qual foi dedicado nove códigos de vagas para os docentes a ministra-lo. 78 

No entanto, não há previsão de se estabelecer a infraestrutura apropriada para 79 

consolidação do curso, como laboratórios e equipamentos pertinentes à Engenharia de 80 

Materiais, no Campus Caraúbas. Prof. Daniel Valadão alegou que há um parecer da 81 

PROGRAD se posicionando contra a criação do curso, acrescentando também a 82 

ocupação de apenas 55% das vagas do segundo ciclo de engenharia e que apenas 83 

Engenharia Civil foi capaz de completar o quadro de vagas, apenas nos anos de 2016 e 84 

2017. Houve a declaração de que a preferência majoritária dos alunos do Campus 85 

Caraúbas é pelo curso de Engenharia Civil, observando-se também que a UFRN, em 86 

Natal, assim como outras universidades, não estão sendo capazes de completar as vagas 87 

de Engenharia de Materiais, mostrando um modelo de curso problemático para diversas 88 

instituições que já o possuem. Deliberação: Contrária a aprovação do ponto. Ponto 8 – 89 

Defesa do TCC pelo aluno Thiago Edileno de Melo – Prof. Jean Berg explicou a 90 

incapacidade de defesa do TCC pelo aluno devido ao bloqueio apresentado ao se falar 91 

em público, ocasionando desativação do aluno após um semestre sem efetuar a 92 

rematrícula e que agora tenta o reingresso. Há parecer do psicólogo da UFERSA 93 

favorável ao aluno, atestando sua condição, e parecer desfavorável da PROGRAD por 94 

não haver possibilidade de reingresso via atestado médico. Deliberação: Favorável ao 95 

aluno. Não havendo mais pontos a serem discutidos, Prof. Jean Berg encerrou a 96 

reunião e agradeceu a todos pela presença. E eu, Rostand R Medeiros, secretário desta 97 

Reunião, lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais presentes quando 98 

aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------------------99 
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