
 

 

   
 

Ata número 2/2020. Ata da 1ª Reunião 

Extraordinária de 2021 do Comitê de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação Tecnológica 

(CPPGIT) da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido, realizada em dezessete de março de dois mil 

e vinte e um. 

 Às nove horas do dia dezessete de março do ano de dois mil e vinte e um, por 

videoconferência (a fim de ser mantido o isolamento social em decorrência da pandemia do 

Covid-19), foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária de 2021 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; Fabrício José Nóbrega Cavalcante – Representante do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) da UFERSA; Glauber Henrique de Sousa Nunes –  Representante 

Suplente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;  José Francismar de Medeiros – 

Representante Técnico-administrativos com atuação em pesquisa; Lucas Ambrósio Bezerra 

de Oliveira – Representante Titular do Centro Multidisciplinar de Angicos; Rafael Lamera 

Cabra – Representante Titular Coordenação de Pós-graduação; Rafael Oliveira Batista – 

Representante do Centro de Engenharia; Reginaldo Gomes Nobre – Representantes Titular 

do Centro Multidisciplinar de Caraúbas: Rui Sales Júnior – Representante do Comitê de 

Iniciação Científica (CIC) da UFERSA; 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 unânime, deu início à reunião. Foi 

colocada em votação a pauta da reunião cuja aprovação deu-se por unanimidade. Passou a 

discutir os pontos de pauta a seguinte: 1-  Aprovação do calendário de reuniões ordinárias 

de 2021 do COMITÊ DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA (PPGIT) e 2- Apreciação e deliberação sobre solicitação de matrícula 

da aluna do PPGCA, Lhara Ricarliany Medeiros, conforme documentação em anexo. 

Ponto 1- (Aprovação do calendário de reuniões ordinárias de 2021 do COMITÊ DE 

PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PPGIT)): depois 

de uma breve discussão, o calendário foi aprovado por unanimidade com as seguintes 

alterações: a 2ª Reunião Ordinária passou do dia 18  para terça-feira, dia 23 de março,  às 9h 

da manhã; à 8ª Reunião Ordinária foi acrescentada a informação de que ocorrerá  às 14h do 

mesmo dia, uma vez que não havia sido inclusa na proposta apresentada. Ponto 2- 

(Apreciação e deliberação sobre solicitação de matrícula da aluna do PPGCA, Lhara 

Ricarliany Medeiros, conforme documentação em anexo)- a Pró-reitora Débora Andréa 

Evangelista Façanha pediu autorização aos participantes para convidar o professor 

Alexandre Rodrigues Silva, coordenador do PPGCA, a fim de que ele fizesse algumas 

explanações acerca da solicitação. Em seguida, o professor Rafael Lamera Giesta Cabral  

questionou o porquê de o ponto não estar sendo discutido na Congregação, ao que a  Pró-

reitora Débora Andréa Evangelista Façanha respondeu que apresentará a referida discussão 

no âmbito da Congregação. Passando à votação da solicitação contida no Ponto 2, esta foi 

aprovada por unanimidade. Às nove horas e vinte oito minutos da manhã, não havendo 

mais questões a serem tratadas, a Pró-reitora Profª Débora Andréa Evangelista Façanha 

encerrou a reunião e agradeceu a todos pela presença. E eu, Marcílio José Ferreira Nunes, 

SIAPE 2265038, secretário desta Reunião, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 
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demais presentes quando aprovada.----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

Débora Evangelista Façanha ___________________________________________________ 

Fabrício José Nóbrega Cavalcante_______________________________________________ 

Glauber Henrique de Sousa Nunes_______________________________________________ 

Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira_____________________________________________ 

José Francismar de Medeiros___________________________________________________ 

Rafael Oliveira Batista ________________________________________________________ 

Rafael Lamera Giesta Cabral___________________________________________________ 

Reginaldo Gomes Nobre_______________________________________________________ 

Rui Sales Júnior______________________________________________________________ 
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