
 Ata  número  02/2020.  Ata  da  2ª   Reunião          
Ordinária  de  2020  do  Conselho  de        
Pós-Graduação   Stricto  Sensu  da  Universidade       
Federal  Rural  do  Semi-Árido,  realizada  em        
dezesseis   de   março   do   ano   de   dois   mil   e   vinte.   

  
Às  oito  horas  e  trinta  minutos  do  dia  dezesseis  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  na  sala  seis  do                        
prédio  da  Central  de  Aulas  VII  da  UFERSA,  foi  realizada  a  2ª  Reunião  Ordinária  de  2020  do                   
Conselho  de  Pós-Graduação   Stricto  Sensu .  Estavam  presentes  os  professores:   Daniel  Valadão  Silva              
-  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação;  Aurélio  Paes  Barros  Júnior  -   Coordenador  do               
Programa  de  Pós-Graduação  em  Fitotecnia;   Ioná  Santos  Araújo  –  Vice-coordenadora  do  Programa              
de  Pós-Graduação  em  Fitotecnia;  Alexandre  Rodrigues  Silva  –  Vice-coordenador  do  Programa  de              
Pós-Graduação  em  Ciência  Animal;   Paulo  Gabriel  Gadelha  Queiroz  –  Vice-coordenador  do             
Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  da  Computação;   Elis  Regina  Costa  de  Morais   -               
Coordenadora  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ambiente,  Tecnologia  e  Sociedade;   Cristiano             
Queiroz  de  Albuquerque  -  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ecologia  e              
Conservação;   Fabrício  de  Figueiredo  Oliveira   -  Coordenador  do  Mestrado  Profissional  em             
Matemática  –  PROFMAT;  Carlos  Alano  Soares  de  Almeida  -   Coordenador  do  Programa  de               
Pós-Graduação  em  Administração  Pública  -  PROFIAP;   Roner  Ferreira  da  Costa  –  Coordenador              
do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciência  e  Engenharia  de  Materiais;   Luiz  Felipe  Monteiro               
Seixas  –  Representante  e  Membro  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito;               
Francisco  Silvestre  Brilhante  Bezerra  –  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em             
Propriedade  Intelectual  e  Transferência  de  Tecnologia  para  a  Inovação  -  PROFNIT.  Depois  de               
verificada  a  existência  de   quórum ,  o  Pró-Reitor   Daniel  Valadão  deu  início  à  reunião  saudando  a                 
todos  e  apresentando-se  em  seguida,  comunicando  também  que  provavelmente  estaria  à  frente  da               
PROPPG  por  5  ou  6  meses.  O  Pró-reitor  fez  a  leitura  dos  Pontos  de  Pauta,  em  concomitância  com  a                     
projeção  de  imagem  da  convocação  no  Datashow:  1-  Aprovação  da  Ata  da  última  reunião  do                 
Conselho  de  Pós-graduação ;  2-  Capacitação  –  Plataforma  Sucupira ;  3-  Avaliação  quadrienal             
da  CAPES ;  4  –  Professor  visitante  (informes) ;   5-  Recursos  Proapinho  (informes) ;  6  -  Outras                
Ocorrências .   Após  aprovação  da  pauta  pelos  presentes,  seguiu-se  apreciação  dos  pontos  elencados.               
Ponto  1-  Aprovação  da  Ata  da  última  reunião  do  Conselho  de  Pós-graduação .  O  ponto  não                 
gerou  discussão.   Deliberação:   A  Ata  de  número  01/2020  da  1ª  Reunião  ordinária  do  Conselho  de                 
Pós-Graduação  Stricto  Sensu  foi  aprovada,  tendo  sido  assinada  pelos  docentes  presentes  que              
estavam  na  reunião  anterior .  Ponto  2-  Capacitação  –  Plataforma  Sucupira .  O  prof.   Daniel  falou                
que  o  curso  seria  oferecido  para  auxiliar  os  coordenadores  no  preenchimento  dos  dados  da                
Plataforma  Sucupira.  Quanto  ao  envio  dos  dados  referentes  a  2020,  o  mesmo  informou  que  ele  iria                  
revisar  o  preenchimento  realizado  por  cada  programa  antes  da  homologação  e  envio  à  CAPES,                
visando  diminuir  a  probabilidade  de  falhas.  Sobre  as  novidades  para  o  preenchimento  da               
Plataforma  Sucupira  em  2021,  o  Pró-reitor   Daniel  comentou  que  uma  das  novidades  era  a  auto                 
avaliação  dos  programas  de  pós-graduação  realizado  pela  instituição,  que  seriam  considerados  no              
processo  de  julgamento,  reforçando  a  importância  dos  avaliadores  externos  nesse  processo.  Outra              
novidade  seria  o  prazo  determinado  pela  CAPES  de  envio  dos  dados  dos  programas  para  2021,  que                  
deve  ser  21  de  janeiro  de  2021,  sendo  assim,  seria  importante  os  coordenadores  já  irem  realizando  o                   
preenchimento  dos  dados  durante  esse  ano  de  2020.  Ainda  sobre  a  capacitação  que  a  UFERSA  irá                  
oferecer,  o  prof.   Daniel  comunicou  que  se  têm  mais  de  quarenta  inscritos  entre  professores  da                 
UERN  e  UFERSA,  sendo  agora  necessário  a  definição  do  local  onde  será  realizada,  que  seria                 
divulgado  em  breve.   Deliberação:  Será  definido  o  local  para  realização  da  capacitação.   Ponto  3  –                 
Avaliação  quadrienal  da  CAPES .  O  prof.   Daniel  colocou-se  à  disposição  dos  coordenadores  para               
sanar  as  dúvidas  quanto  ao  sistema  de  avaliação  dos  PPG´s  pela  CAPES,  que  já  esse  ano  iríamos                   
realizar  um  processo  de  auto  avaliação  institucional,  com  a  finalidade  de  adotar  medidas  mais                



efetivas  para  um  bom  desempenho  dos  programas.   Ponto  4  –  Professor  Visitante  (Informes) .  O                
Pró-reitor   Daniel   falou  sobre  a  contratação  de  professor  visitante  que  foi  discutida  na  reunião                
anterior  do  Conselho  de  Pós-graduação,  comunicando  que  devido  à  situação  crítica  que  as               
universidades  federais  têm  enfrentado,  no  que  concerne  à  realização  de  novas  contratações,              
infelizmente  o  edital  não  deverá  ser  publicado  em  março,  conforme  previsto,  por  falta  de  recurso                 
imediato  e  das  restrições  para  contratações  que  deverão  ser  analisadas  pela  procuradoria,              
aguardando-se  um  posicionamento  desta.  O  prof.   Daniel   complementou  que  devido  à  escassez  de               
recursos  e  do  aumento  no  número  de  programas  de  pós-graduação  na  UFERSA,  provavelmente               
seria  necessário  publicar  um  edital  interno  entre  os  programas,  para  selecionar  os  que  seriam                
contemplados  com  a  cota  para  professor  visitante,  modelo  já  adotado  por  outras  universidades.               
Confirmou  também  que  os  contratos  já  vigentes  permanecem.  O  prof.   Alexandre  sugeriu  uma               
revisão  nos  critérios  de  seleção  para  os  professores  visitantes,  visando  a  seleção  de  docentes  mais                 
produtivos,  que  agregassem  ao  programa  ou  até  mesmo  a  destinação  do  recurso  para  contratação  de                 
bolsistas  pós-doc.   Deliberação:   Os  coordenadores  deverão  encaminhar  o  perfil  para  professor             
visitante,  dentro  do  prazo  programado  na  reunião  anterior  (16/03/2020),  a  Pró-reitoria  irá  preparar  o                
edital  e  aguardar  momento  oportuno  para  divulgação.   5  –  Recursos  PROAPINHO  (informes) .  O               
pró-reitor   Daniel   explicou  que  a  PROPPG  está  realizando  um  esforço  para  que  os  programas                
possam  gastar  totalmente  o  valor  destinado  para  o  proapinho.  Quanto  ao  item  referente  ao                
pagamento  de  artigos  científicos,  a  orientação  da  PROAD  é  que  seja  realizado  o  procedimento                
referente  à  ressarcimento,  considerando  a  maior  agilidade  na  operacionalização  desse  tipo  de              
processo.   Deliberação:  Permanece  o  prazo  para  envio  da  planilha  de  distribuição  dos  recursos  do                
proapinho,  ou  seja,  16/03/2020.  Ponto  6  –Outras  Ocorrências:   O  ponto  foi  dirigido  pelo  pró-reitor                
Daniel ,  os  informes  discutidos  foram  os  seguintes:  1.  Recursos  dos  editais  de  pesquisa  do  ano  2019                  
–  Informe:  os  pagamentos  estão  sendo  realizados  aos  poucos,  conforme  disponibilidade  de  recurso,               
a  ordem  de  pagamento  para  cada  processo  usada  pelo  setor  financeiro  é  aleatória.  2  –  Bolsas                  
CAPES  da  pós-graduação  –  Informe:  a  PROPPG  está  aguardando  abertura  do  sistema  para               
implementação  das  bolsas.  Nos  casos  dos  alunos  do  PAEC,  caso  a  bolsa  não  seja  disponibilizada                 
esse  mês,  a  PROPPG  irá  fornecer  uma  verba  de  auxílio  financeiro  a  estudante  para  estes.  3  –  Editais                    
de  apoio  à  publicação  e  mobilidade  estudantil  –  Informe:  a  sugestão  é  que  no  próximo  edital  de                   
apoio  à  publicação  haja  uma  alteração  nos  critérios  dos  artigos  a  serem  publicados,  que  seriam                 
publicações  de  artigos  em  revistas  com  alto  fator  de  impacto.  Quanto  aos  editais  de  mobilidade                 
estudantil,  a  sugestão  para  o  próximo  edital  seria  estender  o  prazo  desde  a  liberação  à  ida  definitiva                   
do  aluno.  4  –  Bolsista  de  produtividade  da  UFERSA  –  Informe:  a  PROPPG  planeja  publicar  um                  
edital  de  bolsista  produtividade  interno,  destinado  aos  docentes  que  concorreram  à  bolsa              
produtividade  do  CNPq  mas  que  não  foram  contemplados,  seria  um  incentivo  para  os  professores                
continuarem  realizando  suas  pesquisas.  Esse  modelo  já  é  adotado  por  algumas  universidades.  5  –                
Auto  avaliação  dos  programas  de  pós-graduação-  Informe:  aqui  foi  apenas  reforçado  o  ponto  três  da                 
reunião,  destacando-se  a  importância  de  esmero  no  preenchimento  dos  dados.  6  –  Novo  regimento                
dos  programas  de  pós-graduação-  Informe:  foi  lembrado  aos  coordenadores  sobre  a  adequação  dos               
regimentos  dos  programas  ao  novo  regimento  geral  dos  programas  de  pós-graduação.  Os  programas               
devem  realizar  as  adequações  com  a  maior  brevidade  possível,  considerando  que  o  prazo  já  se                 
encontra  expirado  há  mais  de  seis  meses.  Nada  mais  havendo  a  ser  discutido,  o  Pró-Reitor  Daniel                  
Valadão  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  por  encerrada  a  reunião.  E  eu,  Arianne  Paula  Ribeiro                   
da  Costa  Rodrigues,  secretária  desta  Reunião,  lavrei  a  presente  ata  que  será  assinada  por  mim  e                  
demais   presentes   quando   aprovada.   -----------------------------------------------------------------------------   
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