Ata número 10/2020. Ata da 10ª Reunião
Ordinária de 2020 do Comitê de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação Tecnológica (CPPGIT) da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido,
realizada em dez de dezembro de dois mil e vinte.
Às oito horas e trinta minutos do dia dez de dezembro do ano de dois mil e
vinte, por videoconferência (a fim de ser mantido o isolamento social em decorrência da
pandemia do Covid-19), foi realizada a 10ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica (CPPGIT). Estavam presentes os membros:
Débora Andréa Evangelista Façanha - Representante Presidente da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação; Francisco Milton Mendes Neto - Representante Titular do
Centro de Ciências Exatas e Naturais; Marcelo Barbosa Bezerra – Representante Titular do
Centro de Ciências Agrárias; Liana Holanda Nepomuceno Nobre - Representante Titular
do Centro de Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas; Elis Regina Costa de Morais –
Coordenadora Suplente da Pós-Graduação; Francisco Vitor Aires Nunes – Representante
Suplente do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Matheus Fernandes de Araújo
Silva - Representante Titular do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros; Lucas Ambrósio
Bezerra de Oliveira – Representante Titular do Centro Multidisciplinar de Angicos;
Reginaldo Gomes Nobre - Representante Titular do Centro Multidisciplinar de Angicos;
Fabrício José Nóbrega Cavalcante - Representante do Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) da UFERSA; João Marcelo Azevedo de Paula Antunes – Representante Técnicoadministrativo com Atuação em Pesquisa. Depois de verificada a existência de quórum, a
Pró-reitora Débora Andréa Evangelista Façanha solicitou a anuência de todos para iniciar a
gravação da videoconferência e, obtendo a aprovação de todos, deu início à reunião. A
sequência dos pontos de pauta discutidos foi a seguinte: 1- Apreciação e deliberação sobre
a Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação Tecnológica (CPPGIT); 2- Apreciação e deliberação sobre solicitação de
matrícula da aluna do PPGCA, Lhara Ricarliany Medeiros, conforme documentação em anexo.

Deliberação: Aprovado por unanimidade. Ponto 4- Aprovação do Calendário da PósGraduação para 2021.1. A Profª. Débora Façanha apresentou a sugestão do Prof. Glauber
Henrique, referente a alteração da data de matrícula de 22 a 26/02 para 01 a 05/03, no intuito
de concentrar os períodos de matrícula e rematrícula para o mês de março. Profª. Elis Regina
questionou acerca da forma como as aulas serão ministradas, se presenciais ou não,
mostrando preocupação com relação ao segundo momento de aumento no número de casos
de Covid-19, informando que recentemente foi publicada a notícia de que o Rio Grande do
Norte foi o primeiro estado brasileiro a apresentar um caso de reinfecção pelo vírus e que, na
Europa, já morreram mais pessoas neste segundo momento de aumento do número de casos
do que no primeiro; relatou também estar ciente da necessidade de decidir sobre o calendário,
pois os alunos estão cobrando a datas para oferta de disciplinas, para exames de qualificação
e para defender as teses de conclusão de curso, embora tanto docentes como discentes
estejam receosos de retornar às atividades presenciais antes de estabelecer-se uma imunidade
majoritária na população. Profª. Débora Façanha concordou com os Profª. Débora Façanha
encerrou a reunião e agradeceu a todos pela presença. E eu, Rostand Rodrigues Medeiros,
secretário desta Reunião, lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais presentes

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