Ata número 4/2021. Ata da 3ª 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 quatorze horas do dia vinte e dois de abril 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 3ª 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; Ivinna Kariny da Costa Vieira, Representante dos Discentes; José
Francismar de Medeiros, Representantes dos Técnico-administrativos com atuação em
pesquisa; Marcelo Barbosa Bezerra, Representantes do Centro de Ciências Agrárias;
Matheus Fernandes de Araújo Silva, Representante do Centro Multidisciplinar de Pau dos
Ferros; Rafael Oliveira Batista, Representante do Centro de Engenharias; Reginaldo
Gomes Nobre, Representante do Centro Multidisciplinar de Caraúbas e Ulisses Levy
Silvério dos Reis, Representante do Centro de Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas.
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
unanimidade. Passou-se a discutir os pontos de pauta a seguinte: 1- Apreciação e
deliberação sobre a Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021- CPPGIT; 2-Apreciação e
deliberação sobre a Solicitação de reavaliação e reintegração ao Programa de
Pós-graduação em Ciência Animal - Mestrado do discente Leonardo Lomba Mayer; 3 Apreciação e deliberação sobre o acesso à moradia estudantil; 4- Apreciação e
deliberação sobre a pauta da 3ª Reunião Ordinária do CONSEPE e 5 - Outras
ocorrências. Ponto 1- (Apreciação e deliberação sobre a Ata da 2ª Reunião Ordinária de
2021- CPPGIT): cuja aprovação deu-se com 5 (cinco) votos favoráveis, 0 (zero) votos
contrários e 3 (três) abstenções. Seguiram os trabalhos com a apreciação do Ponto 2(Apreciação e deliberação sobre a Solicitação de reavaliação e reintegração ao
Programa de Pós-graduação em Ciência Animal - Mestrado do discente Leonardo
Lomba Mayer;); Depois de uma discussão, foi encaminhado e aprovada, por 8 (oito) votos
favoráveis, 1 (um) voto contrário e 0 (zero) abstenções a solicitação sob a condição de que o
discente siga o cronograma proposto por ele na página 24 da solicitação, onde firma
compromisso de defender a dissertação em agosto próximo. Ponto 3- (Apreciação e
deliberação sobre o acesso à moradia estudantil): Depois de uma discussão, deliberou-se
que a PROPPG irá contatar Discentes Contemplados no Edital 01/2020 – PROAE/PROPPG,
a fim de fazer um levantamento de eventuais desistências e vagas ociosas. Em se constatando
vagas não demandadas, o referido comitê propôs que seja lançado um novo edital para
contemplar estudantes que necessitem ter acesso a essa moradia. Essa deliberação teve
aprovação por unanimidade. Ponto 4 -(Apreciação e deliberação sobre a pauta da 3ª
Reunião Ordinária do CONSEPE). A Pró-reitora Débora Andréa Evangelista Façanha
encaminhou que fossem apreciados apenas os pontos 02, 03 e 04, cujos assuntos estão
relacionados à competência do CPPGIT. Passando à votação sobre quais pontos da pauta

CONSEPE o Comitê deveria discutir, o Ponto 04 Ponto 02: (Apreciação e deliberação
sobre processos de renovações de afastamento), cuja aprovação ocorreu por 7 (sete) votos
favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções; Ponto 04 Ponto 03: (Apreciação
e homologação sobre designação pela Reitora, ad referendum do Consepe, de renovação de
afastamento de servidora docente), o qual foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis, 0 (zero)
votos contrários e 1 (uma) abstenção; e Ponto 04 Ponto 04 (Apreciação e emissão de
resolução ao Consuni sobre processos de redistribuição), que, por seu turno, foi aprovado
por 7 (sete) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) abstenções. Em seguida,
passou-se ao Ponto 5 da Pauta CPPGIT (Outras ocorrências). O professor Marcelo
Barbosa Bezerra indagou à professora Débora Andréa Evangelista Façanha sobre a
possibilidade de a PROPPG poder contribuir com a celeridade dos convênios ligados a
programas de Pós-Graduação na área de Inovação Tecnológica. O professor ainda solicitou
que fosse verificado junto ao NIT a questão dos vínculos dos docentes, responsáveis por
editais nessa área, com os discentes orientados mediante o SIGAA. O professor Glauber
Henrique de Sousa Nunes solicitou que a professora Débora Andréa Evangelista
Façanha comunicasse aos presentes como estava a situação da participação da Ufersa no
edital nº 04/2021 - Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG – Semiárido). A
professora informou que esse tipo de edital se dá por meio de contrapartida das fundações de
Apoio à pesquisa de cada estado, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, a responsável
por essa contrapartida seria Fundação De Apoio À Pesquisa Do RN - FAPERN. segundo a
Pró-reitora, a notícia que se teve é que a referida fundação não dispõe de orçamento e, por
isso, o estado do Rio Grande do Norte poderia ser contemplado por esse edital. Houve, no
entanto, uma mobilização dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da UERN, UFRN,
IFRN e Ufersa de onde saiu uma carta direcionada à FAPERN explicando, mediante
apresentação de dados levantados pelas referidas instituições, a importância da participação
dessa Fundação do Estado do Rio Grande do Norte nesse edital e qual o impacto negativo em
caso de deficiência de bolsas. Ressaltou ainda que se está esperando um retorno da FAPERN.
Às dezesseis horas e trinta cinco minutos, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Débora Evangelista Façanha ___________________________________________________
Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra ___________________________________________
Elis regina costa de morais_____________________________________________________
Ivinna Kariny da Costa Vieira__________________________________________________
José Francismar de Medeiros___________________________________________________
Marcelo Barbosa Bezerra______________________________________________________
Matheus Fernandes de Araújo Silva______________________________________________
Rafael Oliveira Batista ________________________________________________________

Reginaldo Gomes Nobre_______________________________________________________
Rui Sales Júnior______________________________________________________________
Ulisses Levy Silvério dos Reis__________________________________________________

