
 Ata  número  01/2020.  Ata  da   1ª         
Reunião  Ordinária  de  2020  do       
Colegiado  de  Pós-graduação  Stricto      
Sensu   da  Universidade  Federal  Rural  do        
Semi-Árido,  realizada  em  doze  e  um  de         
Fevereiro   de   dois   mil   e   vinte.   

  
Às  oito  horas  e  trinta  minutos  do  dia  doze  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  na                     
sala  vinte  e  três  do  prédio  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (PROPPG),  foi                
realizada  a  1ª  Reunião  Ordinária  de  2020  do  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto              
Senso.  Estavam  presentes  os  professores:   Jean  Berg  Alves  da  Silva  -  Pró-Reitor  de               
Pesquisa  e  Pós-graduação;  Aurélio  Paes  Barros  Júnior-   Fitotecnia;   Alexsandra            
Fernandes  Pereira  –   Centro  de  Ciências  Animal,   Suedêmio  de  Lima  Silva  –   Manejo               
Solo  e  Água;   Patricia  de  Oliveira  Lima  – Produção  Animal;   Humberto  Dionísio  de              
Andrade  – Engenharia  Elétrica;  Cristiano  Queiroz  de  Albuquerque  –  Ecologia  e            
Conservação;  Fabrício  de  Figueiredo  Oliveira  –  PROFMAT;  ERLANIA  Lima  de            
Oliveira  –   PROFIS;  Carlos  Alano  Soares  de  Almeida  –  PROFIAP;   Liana  Holanda              
Nepomuceno  -   Programa  de  Pós-Graduação  em  Administração;   Francisco  Silvestre           
Brilhante  Bezerra  –   PROFINIT;  Depois  de  verificada  a  existência  de   quórum ,  o                
Pró-Reitor   Jean  Berg  deu  início  à  reunião  saudando  a  todos  e  deu  sequência               
apresentando  os  pontos  de  pauta  que  seriam  discutidos  na  seguinte  sequência:   1-              
Aprovação  da  ata  da  última  reunião  do  conselho  de  Pós-Graduação;  2-  Edital  de               
Professor  Visitante;  3-Recursos  POAPINHO;  4-  Apreciação  do  Regimento  Interno           
do  PROFINIT;  5-  Outras  Ocorrências;  1-  Apreciação  e  deliberação  sobre  a  ata  da               
reunião  anterior.   Prof.   Jean  Berg  não  constatou  observações  com  relação  à  ata              
anterior.   Deliberação:  Aprovado  sem  maiores  discussões.   Ponto  2 - –  Edital  de            
Professor  Visitante.   Prof.   Jean  Berg   relatou  que  a  universidade  está  com  parte  do               
orçamento  de  pessoal  “sob  supervisão”.  Tendo  como  discussão  a  situação  do  orçamento              
da  instituição,  mencionou  os  prazos  a  serem  seguidos  e  deu  orientações  de  como  vai                
acontecer,  o  Edital  deve  ser  publicado  em  março,  as  inscrições  feitas  em  abril,  e  em                 
maio  o  processo  seletivo.  Sendo  que  cada  colegiado  deve  enviar  até  dezesseis  de  março                
o  perfil  do  professor  visitante  desejado,  o  programa  tem  que  enviar  um  perfil  completo,                
sênior  ou  júnior.  Com  provável  contratação  dos  professores  visitantes  aprovados  em             
agosto  2020.   Deliberação:  Cronograma  do  edital  aprovado.   Ponto  3-  Recursos            
POAPINHO.  Manteve  a  mesma  forma  de  distribuição  do  ano  passado,  mesmo  com              
entrada  dos  novos  programas,  o  prof.  Jean  Berg  informou  que  a  PROPPG  está               
priorizando  o  funcionamento  dos  Programas  de  Pós-Graduação,  podendo  haver  redução            
nos  editais  de  pesquisa  dependendo  da  liberação  orçamentária  pelo  MEC.  O  orçamento              
também  é  o  mesmo  do  ano  passado,  utilizando-se  a  mesma  métrica  de  distribuição  dos                
recursos  (10  mil  por  curso,  mestrado  e/ou  doutorado  e  mais,  cinco  mil  para  o  transporte                 
e  mais  cinco  mil  por  nível  superior  alcançado).  Os  programas  informem  como  é  que  vai                 
ser  gasto  esses  valores  até  16/03  de  2020.  Os  coordenadores  ainda  foram  informados               
sobre  o  orçamento  em  supervisão,  estando  disponível  a  partir  de  março  sessenta  e               
quatro  por  cento  disponível,  e  os  trinta  e  quatro  quando  esse  orçamento  sobe  supervisão                
for  liberado  para  universidades.  Deliberação:   Aprovado  sem  maiores  discussões.   Ponto            
4  -  Apreciação  do  Regimento  Interno  do  PROFINIT .  O  coordenador  prof  Francisco              
Silvestre  apresentou  o  regulamento  do  PROFNIT.   Deliberação:   Aprovado.   Ponto  5-            
Outras  Ocorrências  –   Prof.   Jean  Berg   informou  sobre  as  bolsas  dos  programas  de               
pós-graduação,  esclareceu  dúvidas  dos  professores.   E  eu,  Amanda  Rafaelly,  secretária            
desta  Reunião,  lavrei  a  presente  ata  que  será  assinada  por  mim  e  demais  presentes                



quando  aprovada.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------   
  

Jean   Berg   Alves   da   Silva___________________________________________   
Aurélio   Paes   Barros   Júnior     ________________________________________   
Alexsandra   Fernandes   Pereira           _________________________________   

Suedêmio   de   Lima   Silva                 ____________________________________   
Patrícia   de   Oliveira   Lima   ___________________________________________   

Humberto   Dionísio   de   Andrade_______________________________________   

Cristiano   Queiroz   de   Albuquerque           ________________________________   
Fabrício   de   Figueiredo   Oliveira_______________________________________   

Erlania   Lima   de   Oliveira           ________________________________________   
Carlos   Alano   Soares   de   Almeida   _____________________________________   

Liana   Holanda   Nepomuceno   ________________________________________   

Francisco   Silvestre   Brilhante   Bezerra   _________________________________   


