
 Ata  número  04/2020.  Ata  da  3ª   Reunião          
Ordinária  de  2020  do  Conselho  de        
Pós-Graduação   Stricto  Sensu  da  Universidade       
Federal  Rural  do  Semi-Árido,  realizada  em  quinze  de          
maio   do   ano   de   dois   mil   e   vinte.   

  
Às  quatorze  horas  do  dia  quinze  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  foi  realizada  a  3ª  Reunião                      
Ordinária  de  2020  do  Conselho  de  Pós-Graduação   Stricto  Sensu .  A  reunião  foi  realizada  de  forma                 
remota,  por  meio  do  aplicativo  do   Google  Meet .  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;  Alexsandra  Fernandes  Pereira  –  Coordenadora  do  Programa  de              
Pós-Graduação  em  Ciência  Animal;   Angélica  Félix  de  Castro  –  Coordenadora  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;   Rafael  Lamera  Giesta  Cabral  –              
Coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Direito;   José  Anízio  Rocha  de  Araújo  –               
Vice-coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Propriedade  Intelectual  e  Transferência  de             
Tecnologia  para  a  Inovação  –  PROFNIT;   Patrícia  de  Oliveira  Lima  –  Coordenadora  do  Programa                
de  Pós-Graduação  em  Produção  Animal;   Erlânia  Lima  de  Oliveira  -  Coordenadora  do  Mestrado               
Profissional  em  Ensino  de  Física  –  PROFIS;   Humberto  Dionízio  de  Andrade  –  Coordenador  do                
Programa  de  Pós-graduação  em  Engenharia  Elétrica;   João  Mário  Pessoa  Júnior –  Coordenador  do              
Programa  de  Pós-graduação  em  Cognição,  Tecnologia  e  Instituições;   Liana  Holanda  Nepomuceno             
Nobre   -  Coordenadora  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Administração;   Luís  César  de  Aquino               
Lemos  Filho ,  Coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Manejo  de  Solo  e  Água.  Depois  de                 
verificada  a  existência  de   quórum ,  o  Pró-Reitor   Daniel  Valadão  deu  início  à  reunião  saudando  a                 
todos  e  fez  a  leitura  dos  Pontos  de  Pauta:  1-  Aprovação  das  atas  das  três  últimas  reuniões  do                    
Conselho  de  Pós-graduação  –  2ª  Reunião  ordinária,  dia  16/03/2020;  1ª  Reunião             
extraordinária,  dia  18/03/2020;  2ª  Reunião  extraordinária,  dia  05/05/2020;  2-  Discussão  sobre             
a  retomada  do  calendário  acadêmico  de  2020.1  por  meio  de  aulas  remotas;  3-  Outras                
Ocorrências .   Após  aprovação  da  pauta  pelos  presentes,  seguiu-se  apreciação  dos  pontos  elencados.               
Ponto  1-  Aprovação  das  atas  das  três  últimas  reuniões  do  Conselho  de  Pós-graduação  –  2ª                 
Reunião  ordinária,  dia  16/03/2020;  1ª  Reunião  extraordinária,  dia  18/03/2020;  2ª  Reunião             
extraordinária,  dia  05/05/2020 .  O  ponto  não  gerou  discussão.   Deliberação:   As  atas  da  2ª  Reunião                
ordinária  e  1ª  Reunião  extraordinária  foram  aprovadas  e  serão  assinadas  pelos  docentes  após  retorno                
das  atividades  presenciais.  A  Ata  da  2ª  Reunião  extraordinária  foi  retirada  da  pauta  por  não  ter  sido                   
enviada,  pois  estava  precisando  de  alguns  ajustes.  Ponto  2-  Discussão  sobre  a  retomada  do                
calendário  acadêmico  de  2020.1  por  meio  de  aulas  remotas .  O  prof.   Daniel  presidiu  o  ponto,  no                  
primeiro  momento  expôs  o  posicionamento  enviado  por  cada  coordenação  sobre  o  panorama  de               
cada  PPG,  no  que  concerne  o  oferecimento  de  disciplinas  para  o  semestre  2020.1  de  forma  remota,                  
comentou  que  a  recepção  foi  boa,  considerando  uma  redução  de  menos  de  10%  de  disciplinas,                 
estas,  disciplinas  que  não  poderão  ser  oferecidas  são  geralmente  e  natureza  prática  ou  de  difícil                 
operacionalização  com  ferramentas  de  ensino  remotas.  Lembrou  também  que  os  ajustes  nos              
calendários  dos  PPG’s  já  foram  autorizados  pelo  MEC,  como  também  a  suspensão  de  envio  de                 
propostas  de  cursos  novos.  Quanto  aos  cursos   lato  sensu ,  falou  que  não  houve  suspensão  no                 
calendário,  pois  esses  cursos  já  funcionam  bem  de  forma  remota.  Na  sequência  o  prof.   Daniel                 



apresentou  a  proposta  do  calendário  acadêmico  da  pós-graduação  para  2020.1  e  2020.2,  com               
sugestões  de  novas  datas.  O  prof.   Rafael  relatou  sobre  as  dificuldades  na  operacionalização  das                
aulas  de  forma  remota,  dadas  as  especificidades  das  disciplinas  do  PPGD  e  que  pretendia  abster-se                 
na  votação  do  ponto,  visto  que  não  houve  um  consenso  entre  os  membros  do  colegiado  do  PPGD.  o                    
professor  supracitado  também  sugeriu  que  o  calendário  2020.2,  para  retorno  de  aulas  em  caráter                
remoto,  fosse  apreciado  em  outro  momento,  quando  já  fosse  possível  avaliar  o  primeiro  semestre.                
O  prof.   Aurélio  falou  que  alguns  docentes  do  PPGFIT  pediram  um  treinamento  sobre               
operacionalização  de  ferramentas  para  ministração  de  aulas  à  distância,  como  o   Google  Meet .  O                
prof.   Daniel  também  falou  sobre  a  necessidade  de  emissão  de  uma  normativa  que  regulamentasse                
as  ações  mínimas  para  realização  de  disciplinas  de  forma  remota,  que  a  princípio  poderia  ser  em                  
forma  de  portaria  e,  caso  perdurasse  o  estado  de  emergência,  a  PROPPG  faria  uma  minuta  de                  
normativa  a  ser  submetida  aos  conselhos  superiores.  O  ponto  gerou  diversas  discussões  entre  os                
presentes,  além  das  definições  das  novas  datas  para  retomada  do  calendário  acadêmico  2020.1,               
foram  discutidas  questões  relacionadas  ao  trancamento  de  matrículas  em  disciplinas  e  prazo  para               
entrega  de  versão  final  de  teses  e  dissertações,  durante  o  período  de  pandemia  do  COVID-19.  Foi                  
acordado  a  definição  das  datas  somente  para  o  semestre  2020.1,  sendo  2020.2  discutido               
posteriormente  em  outra  reunião,  com  provável  data  no  início  de  agosto.   Deliberação:   Com  16                
votos  favoráveis  e  uma  abstenção,  foi  aprovada  retomada  do  calendário  acadêmico  de  2020.1,  que                
será  reiniciado  em  01/06/2020  com  término  em  28/08/2020,  ficam  assim  estabelecidas  as  seguintes               
novas  datas  -  Oferta  de  Turmas  no  SIGAA  -  18  a  22/05;  Matrícula  e  ajuste  de  disciplinas  2020.1  -                     
25  a  29/05;  Período  de  Rematrícula  -  01  a  05/06;  Período  letivo  -  09/03  a  18/03  e  01/06  a  28/08;                      
Seminário  de  Avaliação  da  Pós-Graduação  da  UFERSA  -  20  a  24/07;  Exames  finais  -  31/08  a                  
02/09;  Lançamento  de  notas  e  faltas  no  SIGAA  -  até  04/09;  Defesa  de  dissertação  ou  de  tese  Fluxo                    
contínuo.  O  documento  será  enviado  para  apreciação  do  CONSEPE.  Com  14  votos  favoráveis  e  três                 
abstenções,  foi  aprovado  que  o  discente  poderá  realizar  o  trancamento  de  até  50%  da  carga  horária                  
de  disciplinas  do  curso,  se  o  aluno  for  bolsista,  a  bolsa  deverá  ser  cancelada.  Em  ocorrências  de                   
conflitos  de  horários  entre  disciplinas  cursadas  pelo  aluno,  poderá  ser  feita  também  a  exclusão  da                 
disciplina,  caso  se  aplique.  Com  14  votos  favoráveis  e  três  abstenções,  foi  aprovada  a  entrega  da                  
versão  final  de  teses  e  dissertações  durante  o  período  de  pandemia  do  COVID  –  19  com  período                   
superior  aos  90  dias  estabelecidos  no  regimento,  desde  que  haja  justificativa  com  fundamentação               
nos  efeitos  relacionados  ao  COVID-19  e  mediante  aprovação  do  orientador  e  colegiado  do               
programa.   Ponto  3  –Outras  Ocorrências:   O  prof.   Aurélio  referiu-se  às  entregas  das  mídias               
contendo  os  trabalhos  finais  de  teses  e  dissertações.  O  prof.  Daniel  falou  que  não  era  necessário  a                   
entrega  da  mídia  em  formato  físico  e  que  já  conversou  com  a  secretaria  dos  programas  e  com  a                    
biblioteca  confirmando  que  esses  documentos  serão  entregues  de  forma  virtual,  em  formato              
eletrônico.  Nada  mais  havendo  a  ser  discutido,  o  Pró-Reitor  Daniel  Valadão  agradeceu  a  presença  e                 
o  esforço  de  todos  em  adequarem  suas  atividades  nesse  período  de  pandemia  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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