Ata número 11/2021. Ata da 6ª 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 e onze minutos do dia vinte três de julho 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 6ª Reunião Ordinária de 2021 do
Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica (CPPGIT). Estavam presentes os
membros: Glauber Henrique de Sousa Nunes - Representante Presidente da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação; José Luiz Costa Novaes, Representante do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde; Edna Lúcia da Rocha Linhares, Representante do Centro
Multidisciplinar de Caraúbas; Fabrício José Nóbrega Cavalcante, Representante do Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA; Ivinna Kariny da Costa Vieira –
Representante Discentes; José Francismar de Medeiros, Representantes dos Técnicoadministrativos com atuação em pesquisa; Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira,
Representante do Centro Multidisciplinar de Angicos; Ulisses Levy Silvério dos Reis,
Representante do Centro de Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas; Wirton Peixoto Costa,
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, o Pró-reitor Adjunto Glauber Henrique de Sousa Nunes 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, com a retirada do Ponto 04, pois,
conforme o presidente da Reunião, ficou acordado que este ponto passaria novamente pela
Reunião da Congregação. O professor Wirton Peixoto Costa informou que verificou se
estaria de férias e, ao constatar que estava gozando férias, pediu para se retirar da reunião,
pois, segundo ele, não poderia deliberar nessas condições. Lucas Ambrósio Bezerra de
Oliveira, por sua vez, relatou que estava de atestado e que, sob recomendação médica, a sua
participação era inviável. Afirmou ainda que a situação médica ocorreu em cima da hora e
que sua suplente estava noutra atividade. Por conta disso, pediu o docente que pudesse se
ausentar da reunião. Passou-se a discutir os pontos de pauta a seguinte: 1- Apreciação e
deliberação sobre a Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2021- CPPGIT; 2– Apreciação e
deliberação sobre calendário acadêmico que foi discutido na Pauta Congregação - 0906-2021; 3 – Apreciação e deliberação sobre a indicação de nomes para comporem uma
comissão sobre mudanças no PQD; 4 – Apreciação e deliberação sobre a seleção para
Professores Visitantes (retirado de pauta conforme dito antes); 5 – Apreciação e
deliberação sobre o pedido de aprovação de c; 6 – Apreciação e deliberação sobre os
novos componentes curriculares do PPGD/Ufersa; 7 – Apreciação e deliberação sobre a
resposta da procuradoria sobre limite de aproveitamento de disciplina, conforme
Regimento Stricto Sensu da UFERSA –processo -23091.007331/2021-33;
8 –
Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 6ª Reunião Ordinária do CONSEPE; e 9 –
Outras ocorrências. Deu-se início à discussão com a apresentação do Ponto 1- (Apreciação
e deliberação sobre a Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2021- CPPGIT): cuja aprovação
deu-se com 7 (sete) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 2 (duas) abstenções.
Seguiram os trabalhos com a apreciação do Ponto 2- (Apreciação e deliberação sobre
calendário acadêmico que foi discutido na Pauta Congregação - 09-06-2021). O

professor Glauber Henrique de Sousa Nunes propôs modificação das datas de matrícula
e de rematrícula ficando de 9 a 13 de agosto as matrículas e de 16 a 20 de agosto a
rematrícula, proposta cuja aprovação deu-se por unanimidade. Ponto 3- (Apreciação e
deliberação sobre a indicação de nomes para compor uma comissão sobre mudanças no
PQD). O professor Ulisses Levy Silvério dos Reis encaminhou que o comitê aprovasse que
cada colegiado de programa de Pós-Graduação Stricto Sensu indicasse um nome, e desses
nomes, o CPPGIT escolhesse 4 para compor, com o representante da PROPPG, a comissão
para tratar sobre o PQD. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. Como o Ponto 04,
foi retirado de pauta, o Ponto 05, passou a ser o Ponto 04, o 6 passou a ser 5, o 7 passou a ser
o 6, o 8 passou a ser o 7 e o 9 passou a ser o 8. Os trabalhos prosseguiram com a discussão
sobre o Ponto 04 (Apreciação e deliberação sobre o pedido de aprovação de nova
disciplina do PPGFIT), o qual foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis, 0 (contrários) e 1
(uma) abstenção. Seguiu-se com a discussão do Ponto 05 (Apreciação e deliberação sobre
os novos componentes curriculares do PPGD/Ufersa). A este os presentes aprovaram por
unanimidade. Chegou-se ao Ponto 6 (Apreciação e deliberação sobre a resposta da
procuradoria sobre limite de aproveitamento de disciplina, conforme Regimento Stricto
Sensu da UFERSA –processo -23091.007331/2021-33), do qual saiu o encaminhamento do
professor Ulisses Levy Silvério dos Reis que o Comitê iria decidir pelo retorno do ponto à
Congregação para que, naquele colegiado, decida se determina - ou não - a criação de uma
comissão para revisão das normas do Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da
Ufersa. Os presentes aprovaram essa proposta por unanimidade. Passou-se à Pauta
CONSEPE: Ponto 7- (Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 6ª Reunião Ordinária
do CONSEPE). Ponto 07 Ponto 01: (Apreciação e deliberação sobre as atas da 4ª e 5ª
reuniões ordinárias de 2021). Os presentes se abstiveram por unanimidade. Ponto 07 Ponto
02: (Apreciação e homologação sobre designação pela Reitora, ad referendum do
Consepe, de renovação de afastamento de servidores docentes). A exemplo do ponto
anterior, os presentes se abstiveram por unanimidade. Ponto 07 Ponto 03: (Apreciação e
deliberação sobre processos de renovações de afastamento). Os presentes também se
abstiveram por unanimidade acerca desse ponto. Ponto 07 Ponto 04: (Apreciação e
emissão de resolução ao Consuni sobre processos de redistribuição). A exemplo dos
pontos anteriores, os presentes se abstiveram por unanimidade. Ponto 07 Ponto 05:
(Apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais de Componentes Curriculares
(PGCC’s), encaminhados via Memorando Eletrônico Nº 210/2021 (PROGRAD)).
Também, levando em conta que a discussão referente ao ponto não trata de matéria de
competência do comitê, os presentes se abstiveram por unanimidade. Ponto 08 Ponto 06:
(Apreciação e deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia
da Produção – Campus Angicos, enviado via Memorando Eletrônico Nº 211/2021
(PROGRAD)), sobre este ponto também, os presentes se abstiveram por unanimidade.
Ponto 04 Ponto 07: (Apreciação e deliberação sobre projeto de criação de Curso de Pósgraduação lato sensu em Direito dos Negócios, conforme Processo Nº
23091.003369/2021-16). Sobre esse ponto, o professor Glauber Henrique de Sousa Nunes
lembrou que já havia sido apreciado e aprovado pelo CPPGIT e não faria sentido pô-lo em
votação novamente. Ponto 08 Ponto 08: (Apreciação e deliberação sobre o Memorando
Eletrônico Nº 249/2021 – PROGEPE), por fim, os presentes se abstiveram por
unanimidade. Passou ao Ponto 9 – Outras ocorrências. O professor Glauber Henrique de
Sousa Nunes passou a palavra a quem quisesse fazer alguma consideração. O Professor

Ulisses Levy Silvério dos Reis informou aos presentes acerca da seleção para Mestrado
Acadêmico em Direito lançada mediante o Edital Nº 18/2021 PROPPG/UFERSA, para turma
em 2022. O professor Rui Sales Júnior pediu que o comitê seja representado nas
participações dos docentes e que os membros levem mais a sério essa participação. O Próreitor Adjunto Glauber Henrique de Sousa Nunes parabenizou os responsáveis pelo
lançamento do referido edital e reiterou as palavras do professor Rui Sales Júnior. Em
seguida, ao perguntar se alguém desejaria fazer mais alguma colocação, em não havendo, às
quinze horas e quarenta e sete minutos, não havendo mais questões a serem tratadas,
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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