
Ata número 12/2021. Ata da 2ª Reunião 
Extraordinária 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 dezenove minutos do dia trinta 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 2ª Reunião Extraordinária 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 Anízio Rocha de Araújo, Coordenador de 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; José Francismar de Medeiros, Representantes dos Técnico-administrativos com 
atuação em pesquisa; Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira, Representante do Centro 
Multidisciplinar de Angicos; e Rui Sales Júnior – Representante do Comitê de Iniciação 
Científica (CIC) da UFERSA. Depois de verificada a existência de quórum, o secretário 
avisou via chat que gravaria a reunião e o Pró-reitor Adjunto Glauber Henrique de Sousa 
Nunes solicitou 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, o 
ponto perdeu o sentido, já que o seu proponente, professor Leiva Casemiro Oliveira pediu 
que fosse retirado de pauta. Passou-se a discutir os pontos de pauta a seguinte: 1- Apreciação 
e deliberação sobre a Ata da 6ª Reunião Ordinária de 2021- CPPGIT; 2–  Apreciação e 
deliberação sobre Editais PIBITI; 3 – Apreciação e deliberação sobre  Edital PIBIC-
EM; 4 – Apreciação e deliberação sobre  criação de disciplinas do curso de Pós-
graduação em PPGCC. (retirado de pauta, conforme dito anteriormente) Deu-se início à 
discussão com a apresentação do Ponto 1- (Apreciação e deliberação sobre a Ata da 6ª 
Reunião Ordinária de 2021- CPPGIT): cuja aprovação deu-se por unanimidade 
Seguiram os trabalhos com a apreciação do Ponto 2- (preciação e deliberação sobre Editais 
PIBITI; 3 – Apreciação e deliberação sobre  Edital PIBIC-EM).  que, também, após 
algumas explanações do presidente da reunião e do professor Fabrício José Nóbrega 
Cavalcante, foi posta em votação e obteve aprovação por unanimidade.  Por fim, passou-se 
à apreciação do Ponto 3 ( Apreciação e deliberação sobre  Edital PIBIC-EM), que 
também foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, às quinze horas e trinta 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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