Ata número 7/2021. Ata da 5ª 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 primeiro de junho 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 5ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação Tecnológica (CPPGIT). Estavam presentes os membros: Debora
Evangelista Façanha - Representante Presidente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pósgraduação; Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra, Representante do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde; Fabrício José Nóbrega Cavalcante, Representante do Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA; Edna Lúcia da Rocha Linhares, Representante
do Centro Multidisciplinar de Caraúbas; Fabrício José Nóbrega Cavalcante, Representante
do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA; Francisco Hernandes Matos
Costa, Representante do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros; Ivinna Kariny da Costa
Vieira – Representantes Discentes; José Anízio Rocha de Araújo, Coordenador(a) de Pósgraduação; José Francismar de Medeiros, Representantes dos Técnico-administrativos com
atuação em pesquisa; Natália Veloso Caldas de Vasconcelos, Representantes do Centro
Multidisciplinar de Angicos; Valéria Veras de Paula, Representantes do Centro de Ciências
Agrárias; e Rui Sales Júnior – Representante do Comitê de Iniciação Científica (CIC) da
UFERSA. Depois de verificada a existência de quórum, a Pró-reitora Débora Evangelista
Façanha solicitou a anuência de todos para iniciar a gravação da videoconferência e deu
início à reunião, colocando em votação a pauta, a qual teve aprovação por unanimidade.
Passou-se a discutir os pontos de pauta a seguinte: 1- Apreciação e deliberação sobre a Ata
da 4ª Reunião Ordinária de 2021- CPPGIT; 2– Apreciação e deliberação sobre
adequação do regimento interno do PPgCC às demandas da CAPES no tange aos
Programas em Forma Associativa, em atendimento ao Ofício Circular no 1/2020; 3 –
Apreciação e deliberação sobre a abertura de um edital complementar ao Plano de
Qualificação Docente - PQD 2021; 4- – Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 5ª
Reunião Ordinária do CONSEPE; e 5 – Outras ocorrências. Deu início à discussão com a
apresentação do Ponto 1- (Apreciação e deliberação sobre a Ata da 4ª Reunião Ordinária
de 2021- CPPGIT): cuja aprovação deu-se com 4 (quatro) votos favoráveis, 0 (zero) votos
contrários e 4 (quatro) abstenções. Seguiram os trabalhos com a apreciação do Ponto 2(Apreciação e deliberação sobre adequação do regimento interno do PPgCC às
demandas da CAPES no tange aos Programas em Forma Associativa, em atendimento
ao Ofício Circular no 1/2020), cuja aprovação deu-se por unanimidade. Ponto 3(Apreciação e deliberação sobre a abertura de um edital complementar ao Plano de
Qualificação Docente - PQD 2021). Essa proposta foi rejeitada por 3 (três) votos
favoráveis, 4 (quatro) votos contrários e 4 (quatro) abstenções, com a sugestão de serem
buscadas alternativas para que tornem o referido edital em fluxo contínuo. Passou-se à Pauta
CONSEPE: Ponto 4- (Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 5ª Reunião Ordinária
do CONSEPE). Ponto 04 Ponto 01: (Apreciação e deliberação sobre processos de
renovações de afastamento). Os presentes aprovaram por unanimidade. Ponto 04 Ponto
02: (Apreciação e emissão de resolução ao Consuni sobre processo de redistribuição).
Também os presentes aprovaram por unanimidade. Ponto 04 Ponto 03: (Apreciação e

deliberação sobre os Programas Gerais de Componentes Curriculares (PGCC’s),
encaminhados via Memorando Eletrônico Nº 173/2021 (PROGRAD)). Levando em conta
que a discussão referente ao ponto não trata de matéria de competência do comitê, os
presentes se abstiveram por unanimidade. Ponto 04 Ponto 04: (Apreciação e deliberação
sobre a criação de turmas de férias fora do prazo para os cursos de Medicina e
Medicina Veterinária, conforme Memorando Eletrônico Nº 174/2021 (PROGRAD). A
exemplo do ponto anterior, os presentes se abstiveram por unanimidade. Ponto 04 Ponto
05: (Apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que dispõe sobre a creditação
das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido (UFERSA). também, levando em conta que a discussão referente ao
ponto não trata de matéria de competência do comitê, os presentes se abstiveram por
unanimidade. Passou ao Ponto 5 – Outras ocorrências. A professora Débora Evangelista
Façanha apresentou a rede social da PROPPG cujo endereço é @proppg_ufersa. Às
dezesseis horas, não havendo mais questões a serem tratadas, a Pró-reitora Débora
Evangelista Façanha encerrou a reunião agradecendo aos membros com mandatos em
conclusão e 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debora Evangelista Façanha ___________________________________________________
Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra ___________________________________________
Edna Lúcia da Rocha Linhares_________________________________________________
Fabrício José Nóbrega Cavalcante_______________________________________________
Francisco Hernandes Matos Costa_______________________________________________
Ivinna Kariny da Costa Vieira___________________________________________________
José Anízio Rocha de Araújo___________________________________________________
José Francismar de Medeiros___________________________________________________
Natália Veloso Caldas de Vasconcelos____________________________________________
Rui Sales Júnior______________________________________________________________
Valéria
Veras
Paula_________________________________________________________

de

