Ata número 6/2021. Atada4ªReuniãoOrdinária
de2021doComitêdePesquisa,Pós-graduaçãoe
Inovação Tecnológica (CPPGIT)daUniversidade
Federal Rural do Semi-Árido, realizada em
dezessetedemarçodedoismilevinteeum. 
Àsquatorzehorasdodiadezenovedemaiodoanodedoismilevinteeum,
por videoconferência (com fitoemmanteroisolamentosocialemdecorrênciadapandemia
do Covid-19), foi realizada a 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Pesquisa,
Pós-graduaçãoeInovaçãoTecnológica(CPPGIT).Estavampresentesosmembros:Glauber
Henrique de Sousa Nunes - Representante Presidente da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação; Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra, Representante do Centro de
CiênciasBiológicasedaSaúde;FabrícioJoséNóbregaCavalcante,RepresentantedoNúcleo
de Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA; Francisco Milton Mendes Neto,
Representantes do Centro de Ciência Exatas e Naturais; José Anízio Rocha de Araújo,
Coordenador(a) de Pós-graduação; José Francismar de Medeiros, Representantes dos
Técnico-administrativos com atuação em pesquisa; Lucas AmbrósioBezerradeOliveira,
Representantes do Centro Multidisciplinar de Angicos; Matheus Fernandes de Araújo
Silva,RepresentantedoCentroMultidisciplinardePaudosFerros;RafaelOliveiraBatista,
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, o
Pró-reitor Adjunto Glauber Henrique de Sousa Nunes solicitou a anuência detodospara
iniciaragravaçãodavideoconferênciaedeuinícioàreunião,colocandoemvotaçãoapauta
da reunião com a inclusão da 2– Apreciação e deliberação sobre a matrícula de alunos
especiaisforadoperíodo.PautacomainclusãodoPontoreferidopontoteveaprovaçãopor
unanimidade. Passou-se a discutir os pontos de pauta a seguinte: 1- Apreciação e
deliberação sobre a Ata da 3ª Reunião Ordinária de2021-CPPGIT;2–Apreciação e
deliberação sobre a matrícula de alunos especiais fora do período; 3 - Apreciação e
deliberação sobre Prorrogação de vigência do EDITAL PROPPG Nº 13/2020 –
STARTUP/UFERSA. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INOVAÇÃO –
PROINOVA; 4-Apreciaçãoedeliberaçãosobreaprovaçãodasegundaturmadocurso
de engenharia de manutenção - curso de pós-graduação lato sensu, conforme
documentação anexa - Processo n.º23091.004737/2021-37;5-Apreciaçãoedeliberação
sobre PROJETO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃOLATOSENSUEMDIREITO
DOS NEGÓCIOS - Processo N.º 23091.003369/2021-16; 6- Apreciação e deliberação
sobre aprovação de membros suplentes para os seguintes representantes do CPPGIT:
Representante do Núcleo deInovaçãoTecnológica(NIT)erepresentantedoComitêde
Iniciação Científica (CIC); 7- Discussão sobre limite de aproveitamento de disciplina
conforme regimento stricto sensu da UFERSA (ponto encaminhado na 3ª reunião da
Congregação decoordenadoresdapós-graduação);8–Apreciaçãoedeliberaçãosobre
a Pauta da 4ª Reunião Ordinária do CONSEPE; 9 – Outras ocorrências. Ponto 1-
(ApreciaçãoedeliberaçãosobreaAtada3ªReuniãoOrdináriade2021-CPPGIT):cuja 
aprovação deu-se com 7 (sete) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 2 (duas) 
abstenções.SeguiramostrabalhoscomaapreciaçãodoPonto2-(Apreciação edeliberação
sobre a matrícula de alunos especiais fora do período). O Professor Clodomiro Alves
Júnior encarregou-se de explicar a situação aos membros do comitê. Depois de uma

discussão, foi encaminhado pelo professor Rafael Oliveira Batista que os estudantes do
programa de materiais fossem aprovados juntoaocolegiadodocursocomregistroemata,
no final do semestre, o professor elabora uma declaração constando nomes dos alunos,
frequências e notas e os alunos apresentam essa declaração juntocomaatadocolegiadoe
apresentam à sua universidade de origem. Essa proposta foi aprovada, por 8 (oito) votos
favoráveis,1(um)votocontrárioe0(zero) abstenções.Ponto3-(Apreciaçãoedeliberação
sobreProrrogaçãodevigênciadoEDITALPROPPGNº13/2020–STARTUP/UFERSA.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À INOVAÇÃO – PROINOVA) cuja
aprovação por unanimidade. Ponto 4 -(Apreciação e deliberação sobre aprovação da
segunda turma do curso de engenharia de manutenção - curso de pós-graduaçãolato
sensu, conforme documentação anexa - Processo n.º23091.004737/2021-37; cuja
aprovação, também deu-se por unanimidade. 5-Apreciação e deliberação sobre 
PROJETO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO DOS
NEGÓCIOS - Processo N.º 23091.003369/2021-16). O Pró-reitor Adjunto Glauber
Henrique de Sousa Nunes ratificou as informações constantes no processo e colocou em
votação cujo resultado foi: aprovação por unanimidade. Ponto 6-(Apreciação e
deliberaçãosobreaprovaçãodemembrossuplentesparaosseguintesrepresentantesdo
CPPGIT: Representante do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e representantedo
Comitê de IniciaçãoCientífica(CIC)).oPró-reitorAdjuntoGlauberHenriquedeSousa
Nunes explicou que o ponto se tratava da necessidade de essas duas representatividades
seremcontempladascomafiguradosubstitutoemcasodeausênciadotitular,afimdeevitar
prejuízos. O ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto 7-(Discussão sobre limite de
aproveitamento de disciplina conforme regimento stricto sensu da UFERSA (ponto
encaminhado na 3ª reunião da Congregação de coordenadores da pós-graduação).
Depois de uma discussão, foi encaminhado que o comitê solicite que a Congregação
apresente uma proposta mediante a formação de uma comissão para que seja
apresentada e apreciada essa proposta vinda da Congregação numa reunião futura
deste comitê. A aprovação por unanimidade. Passou-se ao Ponto 8- (A
 preciação e
deliberaçãosobreaPautada4ªReuniãoOrdináriadoCONSEPE).Ponto08Ponto01: 
(Apreciação e deliberação sobre a ata da 3ª reunião ordinária de 2021). Os presentes se
abstiveram por unanimidade.Ponto 08 Ponto 02: (A
 preciação e deliberação sobre os
Programas Gerais de Componentes Curriculares (PGCC’s, encaminhados via
Memorando Eletrônico Nº 162/2021(PROGRAD)).Levandoemcontaqueadiscussão
referente ao ponto não trata de matéria de competência do comitê, os presentes se
abstiveram por unanimidade.Ponto 08 Ponto 03: (A
 preciação e deliberação sobre o
Calendário Acadêmico da Graduação Presencial do semestre letivo 2021.2,
encaminhado via Memorando Eletrônico Nº 160/2021 (PROGRAD). A exemplo do
ponto anterior, os presentes se abstiveram por unanimidade.Ponto 08 Ponto 04:
(Apreciação e deliberação sobre o Memorando Eletrônico Nº 15/2021 (CPPD)). A
maioria dos presentes se abstiveram por 10 abstenções e 1(um) voto favorável à
solicitação. 9 –Outrasocorrências.OprofessorRafaelOliveiraBatista,representantedo
Centro de Engenharias, informou aos presentes que o seu mandato havia se encerrado,
agradeceuatodosesedespediudocomitê.AnaCarlaDiógenesSuassunaBezerratambém
informou que a portaria dos representantes do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
estava a um dia de vencer. Às dezesseis horas e trinta sete minutos, não havendo mais
questões a serem tratadas, O Pró-reitor Adjunto Glauber Henrique de Sousa Nunes 

encerrou a reunião agradecendo aos membros com mandatos em conclusão e todos pela
presença. E eu, Marcílio José Ferreira Nunes,SIAPE2265038,secretáriodestaReunião,
lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais presentes quando
aprovada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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