Ata número 3/2021. Ata da 2ª Reunião Ordinária
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 vinte e três de março do ano de dois mil e vinte e um,
por videoconferência (com fito em manter o isolamento social em decorrência da pandemia
do Covid-19), foi realizada a 2ª Reunião Ordinária 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; Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra, Representante do Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde; Elis regina costa de morais, Coordenador(a) de
Pós-graduação; Fabrício José Nóbrega Cavalcante, Representante do Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) da UFERSA; Ivinna Kariny da Costa Vieira, Representante dos
Discentes; José Francismar de Medeiros, Representantes dos Técnico-administrativos com
atuação em pesquisa; Josivan Barbosa Menezes Feitoza, Representante do Centro de
Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas; Natália Veloso Caldas de Vasconcelos,
Representante do Centro Multidisciplinar de Angicos; Rafael Oliveira Batista,
Representante do Centro de Engenharias; Reginaldo Gomes Nobre, Representante do
Centro Multidisciplinar de Caraúbas e 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 deu início à reunião. Foi colocada em votação a pauta da
reunião cuja aprovação deu-se por 10 (dez) votos favoráveis e 1 (um) contrário. Passou-se a
discutir os pontos de pauta a seguinte: 1- Apreciação e deliberação sobre as atas das duas
reuniões anteriores; 2- Apreciação e deliberação sobre a pauta CONSEPE e 3 - Outras
ocorrências. Ponto 1- (Apreciação e deliberação sobre as atas das duas reuniões
anteriores): neste ponto, a aprovação de cada ata foi votada separadamente, sendo que, após
terem sido colocadas em discussão, a Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2021 foi aprovada
com 6 (seis) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 3 (três) abstenções. Passou-se à Ata
da 1ª Reunião Extraordinária de 2021, cuja aprovação deu-se por 5 (cinco) votos
favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 4 (quatro) abstenções. Seguiram os trabalhos com a
apreciação do Ponto 2- (Apreciação e deliberação sobre a pauta CONSEPE) - Depois de
uma longa discussão girando em torno da importância ou não de haver um posicionamento do
Comitê com relação ao Ponto 03 e o Ponto 04, a Pró-reitora Débora Andréa Evangelista
Façanha encaminhou que fosse votada a necessidade de avaliação de cada ponto, um por
um, exceto o ponto 01, que trata da Ata da Reunião anterior do CONSEPE. Passando à
votação sobre quais pontos da pauta CONSEPE o Comitê deveria discutir, o Ponto 02
(Apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais de Componentes Curriculares
(PGCC’s), encaminhados via Memorando Eletrônico Nº 78/2021 (PROGRAD)), ficou fora
de apreciação por decisão unânime dos participantes; Ponto 03 (Apreciação e deliberação
sobre o Calendário Acadêmico da Graduação Presencial do semestre letivo 2021.2,
encaminhado via Memorando Eletrônico Nº 79/2021 (PROGRAD)), foi inserido na
apreciação por 5 (cinco) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e 3 (três) abstenções;
Ponto 04 (Apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que regulamenta a oferta de
disciplinas na modalidade a distância nos cursos de graduação presenciais da Universidade

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA) ficou fora da apreciação por parte do Comitê por
1 (um) voto favorável, 4 (quatro) votos contrários e 6 (seis) abstenções. Conforme foi
decidido, apenas o Ponto 03 da Pauta CONSEPE foi apreciado. Ao ser colocado em
discussão o Ponto 03, foi encaminhado pela professora Débora Andréa Evangelista e pelo
Professor Josivan Barbosa Menezes Feitoza que se aprovasse o calendário desde que fosse
possível discutir se o cumprimento do referido calendário se daria de forma presencial,
híbrida ou remota. Encaminhamento que foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis, 0 (zero)
votos contrários e 3 (três) abstenções. Em seguida, passou-se ao Ponto 3 da Pauta CPPGIT
(Outras ocorrências). O professor Rui Sales Júnior questionou a necessidade de fazer uma
relação dos autorizados a entrar no Campus. Segundo ele, não há um fluxo de pessoas que
justifique essa exigência entre outras coisas. A professora Débora Andréa Evangelista se
posicionou favorável à fala do docente e elencou vários motivos, entre eles, as dificuldades
que os alunos que necessitavam estar no HOVET passaram durante um grande período. Às
oito 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 demais presentes quando
aprovada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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