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Às dezesseis horas do dia treze de novembro do ano de dois mil e vinte, por vídeo 

conferência (afim de ser mantido o isolamento social em decorrência da pandemia do Covid-

19), foi realizada a 9ª Reunião Ordinária de 2020 do Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação Tecnológica (CPPGIT). Estavam presentes os membros: Glauber Henrique de 

Sousa Nunes - Representante Suplente 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; Alex Sandro de Araújo Silva - Representante Suplente do Centro de Engenharias; 

Liana Holanda Nepomuceno Nobre - Representante Titular do Centro de Ciências Sociais, 

Aplicadas e Humanas; Matheus Fernandes de Araújo Silva - Representante Titular do 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros; Osvaldo Nogueira de Sousa Neto –

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; Rui 

Sales Júnior - Representante do Comitê de Iniciação Científica (CIC) da UFERSA. Depois 

de verificada a existência de quórum, o Pró-reitor Adjunto Glauber Henrique de Sousa 

Nunes saudou a todos e deu início à reunião. A sequência dos pontos de pauta discutidos foi 

a seguinte: 1- Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior; 2- Apreciação e 

deliberação sobre a pauta CONSEPE, disponível no link : 

https://conselhos.ufersa.edu.br/convocacoes-pasta-e-atas-do-consepe-de-2020/; 3- Outras 

Ocorrências; Ponto 1- Apreciação e deliberação sobre a ata da reunião anterior - Ponto 

não gerou discussões. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Ponto 2- Apreciação e 

deliberação sobre a pauta CONSEPE, disponível no link : 

https://conselhos.ufersa.edu.br/convocacoes-pasta-e-atas-do-consepe-de-2020/. Pauta 1- 

Apreciação de deliberação sobre a ata da 8ª reunião extraordinária de 2020. 

Deliberação: Pauta não gerou discussões. Pauta 2- Apreciação e deliberação sobre 

renovação de afastamento. Prof. Glauber Henrique apresentou tabela resumindo os 

pareceres destinados ao processo de afastamento de Thadeu Ribeiro Benicio Milfont, o qual 

contava com aprovação em todas as instâncias. Deliberação: Aprovada por unanimidade. 

Pauta 3- Apreciação e homologação sobre, designação pela Reitoria ad referendum do 

CONSEPE, as renovações dos servidores docentes. Prof. Glauber Henrique apresentou 

tabela resumindo os pareceres destinados aos processos de afastamento de Miguel Carioca 

Neto e Jarbele Cassia da Silva Coutinho, ambos também contando com aprovação em 

todas as instâncias. Deliberação: Aprovada por unanimidade. Pauta 4- Apreciação e 

emissão de parecer ao CONSUNI sobre processos de redistribuição de servidores 

docentes. Prof. Glauber Henrique apresentou tabela resumindo os pareceres destinados aos 

processos de redistribuição de Janaiky Pereira de Almeida e Rodrigo César Santiago, que 

também contam com documentação favorável em todas as instâncias. Deliberação: 

Aprovada por unanimidade. Pauta 5- Apreciação e deliberação sobre os Programas 

Gerais de Componentes Curriculares (PGCC’S) dos campi Angicos, Mossoró, Pau dos 

Ferros e Caraúbas, conforme parecer enviado via memorando eletrônico nº 204/2020 

(PROGRAD). Prof. Glauber Henrique apresentou a pasta constando os pareceres dos 

https://www.google.com/url?q=https://conselhos.ufersa.edu.br/convocacoes-pasta-e-atas-do-consepe-de-2020/&sa=D&source=calendar&ust=1606309909585000&usg=AOvVaw3MPnM_pWTlPSVo2SzpnoIB
https://conselhos.ufersa.edu.br/convocacoes-pasta-e-atas-do-consepe-de-2020/
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programas interessados, sendo todos favoráveis. Deliberação: Aprovada com as abstenções 

do Prof. Matheus Fernandes e do Prof. Marcelo Bezerra, os demais votos foram 

favoráveis. Pauta 6- Apreciação e deliberação sobre calendário acadêmico da graduação 

dos semestres de 2020.2 e 2021.1. Prof. Glauber Henrique apresentou o calendário, ao qual 

a Profª. Liana Nobre observou ser precipitado, já que ainda não se definiu um método para 

ministrar as aulas nos semestres vindouros, devendo-se discutir tal método nas unidades 

acadêmicas e com os docentes para, então, construir uma proposta de calendário que esteja de 

acordo com a comunidade; com isto sugere que pauta seja retirada. Prof. Matheus 

Fernandes corroborou com a opinião da Profª. Liana Nobre, relatando as dificuldades do 

semestre de 2020.1, ministrado pelo método de EaD (Educação à Distância), sendo elas 

acumuladas pelos docentes em adaptação. Tais opiniões são de suma importância para 

desenvolver um método de lecionar adequado e que não repita os mesmos erros do semestre 

atual, devendo ser consideradas antes de ser estabelecido um calendário. Citou-se também o 

tempo necessário para discutir o semestre de 2020.1, que conta com problemas em seu 

funcionamento e mostra a necessidade de dedicar mais tempo ao planejamento dos próximos 

semestres. Prof. Osvaldo Nogueira também corroborou com os apontamentos feitos pela 

Profª. Liana Nobre e pelo Prof. Matheus Fernandes, reconhecendo não ser possível sanar 

todos os problemas, mas ainda relatando a necessidade de debater-se mais sobre a questão, 

atentando, inclusive, para as considerações dos Comitês e Comissões de enfrentamento ao 

Covid-19 compostos e integrados pela UFERSA. Prof. Rui Sales também concordou com as 

considerações dos demais membros deste comitê, no entanto apontou a necessidade de haver 

um documento que guie as discussões sobre o semestre de 2020.2, levando em consideração 

o período de férias, por exemplo, que precisa estar definido em um calendário oficial. Encerra 

declarando seu voto pela retirada desta pauta, para que seja discutida com maior propriedade 

futuramente. Prof. Marcelo Bezerra concordou com as considerações de seus colegas sobre 

retirar a pauta para discuti-la melhor posteriormente. Mostra também sua angústia em manter 

o atraso do calendário universitário por motivos não relacionados com a UFERSA, havendo 

necessidade de retomar as aulas, ainda que de forma precária, afim de não prejudicar ainda 

mais os discentes docentes da instituição; atentando, inclusive, para prejuízos nas condições 

mentais destes, que passam por severas cobranças para apresentar resultados. Profª. Liana 

Nobre concordou com as dificuldades citadas pelos demais membros e se compadeceu pela 

morte do Prof. Thadeu de Sousa Brandão neste período de conturbações. Discordou, no 

entanto, com a forma de iniciar o planejamento do novo semestre citada anteriormente, que 

não deve ser a partir de um calendário formulado precipitadamente. Prof. Glauber Henrique 

colocou em votação a retirada da presente Pauta. Deliberação: Pauta retirada da discussão 

por unanimidade. Pauta 7- Outras ocorrências. Deliberação: Pauta não gerou discussões. 

Ponto 3- Outras ocorrências. Profª Liana Nobre externou mais uma vez seu lamento com 

relação ao Prof. Thadeu de Sousa Brandão e a esperança de felicidades para a família que 

deixada, já que a UFERSA se encontra em luto institucional pela perda. Seguiu relatando o 

convênio com o IFRN para auxílio na formação de servidores do Instituto, que não integrou 

as pautas das reuniões deste comitê, impossibilitando a participação do CPPGIT na tomada 

desta decisão; citou a Resolução CONSUNI UFERSA nº 13/2018, de 18 de dezembro de 
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2018 que cria este comitê, e em seu Art. 5º determina suas competências; entre elas estão: 

propor políticas, diretrizes e normas relacionada a pesquisa, inovação e ensino de pós-

graduação (Art. 5º; § 1º); propor um plano de pesquisa e ensino de pós graduação (Art. 5º; § 

2º); propor convênios e acordos associados as atividades de pesquisa, pós-graduação e 

inovação tecnológica (Art. 5º; § 13º). É feito então o questionamento sobre as atividades 

deste comitê, que tem se limitado a deliberar sobre as Pautas do CONSEPE, apenas se 

posicionando de forma a aprovar, desaprovar ou se abster. Expressa, então, discordância pela 

forma como este comitê tem se posicionado em relação as questões de pesquisa e pós-

graduação, observando a necessidade de um olhar crítico sobre a participação do comitê, 

incluindo a si mesma, na instituição, que deve ser mais atuante para cumprir as competências 

descritas no Art. 5º da Resolução CONSUNI UFERSA nº 13/2018. Prof. Marcelo Bezerra 

também demonstrou seu pesar com relação ao Prof. Thadeu de Sousa Brandão, relatando 

haverem casos de depressão também em seu departamento que geram preocupação. Seguiu 

corroborando com as afirmações da Profª. Liana Nobre, pois esta comissão deve ter 

posicionamento crítico e propositivo nas questões de pesquisa, pós-graduação e inovação 

tecnológica da instituição. Relatou que, devido a problemas eminentemente técnicos ao se 

conectar com esta reunião, ficou impedido de participar da totalidade dos assuntos tratados. 

Prof. Rui Sales concordou com as afirmações da Profª. Liana Nobre e acrescentou ter 

problemas de cumprimento de competências em seu departamento semelhantes aos 

enfrentados por este comitê, que deve ter mais participação não apenas com caráter 

deliberativo, mas também com caráter consultivo e propositivo, apontando a necessidade 

deste comitê de planejar e dar a UFERSA uma identidade própria, que é uma instituição que 

começou como ESAM 53 anos atrás e conta atualmente com cerca de 800 docentes para 

trazer ideias inovadoras à instituição. Pede, então ao Prof. Glauber Henrique que leve estas 

questões a instâncias superiores para dar mais notoriedade ao CPPGIT. Prof. Glauber 

Henrique respondeu concordando com os relatos dos membros, pois as políticas da 

universidade não devem ser avaliadas não apenas pela reitoria. Informou também sobre a 

composição de um PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) para a UFERSA, que 

poderiam ser discutidas pelo presente comitê. Externou seu desejo de se comprometer com a 

participação mais efetiva deste comitê no cumprimento das competências instituídas, afim de 

aumentar o caráter consultivo e propositivo do CPPGIT. Prof. Marcelo Bezerra perguntou 

sobre a viagem feita recentemente à Brasília pelos representantes da UFERSA e quais 

notícias poderiam ser trazidas de lá. Prof. Glauber Henrique respondeu haver necessidade 

de regularizar a situação da UFERSA, dentro de um ano, com relação ao SisGen (Sistema 

Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado), 

sobre pena de multa, pois a universidade não está cadastrada, questão para a qual apontou-se 

a participação do Programa de Direito. Relatou-se sobre o pedido da Profª. Débora 

Evangelista ao Presidente da CAPES de um edital próprio para o semiárido, já havendo 

edital semelhante para a Amazônia e para a Região Norte. Relatou também não haver mais 

bolsas para o PNPD (Programa Nacional de Pós-Doutorado), sendo substituído por um novo 

programa que irá oferecer bolsas por um ou dois anos, vinculadas a um projeto específico. 

Relatou-se o desejo de recuperação dos programas Dinter (Doutorado Interinstitucional) e 
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Minter (Mestrado Interinstitucional). Houve também grande ênfase na autoavaliação, 

apontado como assunto pertinente a este comitê, cabendo também a PROPPG desenvolver 

um plano para auxiliar os programas. Ao contactar com o Ministério da Agricultura estão 

sendo construídos TEDs para dar suporte a questões de conservação animal e vegetal, ambas 

altamente desenvolvidas pela UFERSA. Tais assuntos e outros serão melhor informados 

através de workshops quando possível (a depender da pandemia). Prof. Rui Sales apontou 

para o alto risco gerado pela participação no SisGen, que aplica multas impagáveis para as 

instituições que se servem dele caso cometam algum erro com relação ao banco de dados, 

sendo, portanto, mais vantajoso se desvencilhar deste programa, não só para UFERSA, mas 

para outras instituições de ensino superior englobadas por ele. Assim sendo, foi feito pedido 

ao Prof. Glauber Henrique para tentar se comunicar com outras universidades, em conjunto, 

se desvencilharem do programa. Com relação a isto, o Prof. Glauber Henrique informou 

não ser possível, pois todo pesquisador que trabalha com recurso genético deve estar, pela lei, 

vinculado ao SisGen, seja ele integrante de universidade ou de empresa. Foi informado 

também a necessidade, para todas as pós-graduações do Brasil, de focar na inovação e 

geração de artigos e produtos, de acordo com o Prof. Flávio Camargo, Diretor de Avaliação 

da CAPES. Este, por sua vez, demonstrou desejo de visitar a UFERSA, quando poderá se 

reunir com os coordenadores dos programas, para enfatizar os pontos pertinentes para o 

desenvolvimento universitário. Prof. Milton Mendes explanou, junto ao Prof. Glauber 

Henrique e ao Prof. Fabrício Cavalcante, as possibilidades que podem ser geradas com a 

integração dos programas digitais desenvolvidos pelo CCEN com os cursos da universidade 

para desenvolver a inovação, assim como a integração com instituições comerciais para gerar 

recursos. Prof. Glauber Henrique sugeriu também a criação de uma Pró-Reitoria destinada 

para os assuntos da inovação, dada a importância desta para o futuro da instituição. Prof. 

Glauber Henrique 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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