
                                                           Ata número 05/2021. Ata da 5ª Reunião 1 

Ordinária de 2021 da Congregação dos 2 

Coordenadores de Pós-Graduação da 3 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, realizada 4 

no dia quatorze de julho de dois mil e vinte e um. 5 

Às nove horas do dia quatorze de julho do ano de dois mil e vinte um foi realizada a 5ª Reunião 6 

Ordinária de 2021 da Congregação de Coordenadores de Pós-Graduação Stricto Sensu. A 7 

reunião foi realizada de forma remota, por meio do aplicativo do Google Meet. Estavam 8 

presentes os professores: Débora Evangelista Façanha - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-9 

Graduação; Glauber Henrique de Sousa Nunes - Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-10 

Graduação; Moacir Franco de Oliveira - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 11 

Ciência Animal (PPGCA); Aurélio Paes Barros Júnior - Coordenador do Programa de Pós-12 

Graduação em Fitotecnia (PPGFITO); Elis Regina Costa de Morais - Coordenadora do 13 

Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade (PPGATS); Leiva 14 

Casemiro Oliveira - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 15 

(PPGCC/UFERSA); Liana Holanda Nepomuceno Nobre - Coordenadora do Programa de 16 

Pós-graduação em Administração (PPGA); Rafael Rodolfo de Melo - Coordenador do 17 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA); Cristiano 18 

Queiroz de Albuquerque - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 19 

Conservação (PPGEC); Walter Martins Rodrigues – Coordenador do Mestrado Profissional 20 

em Matemática (PROFMAT); Luiz Felipe Monteiro Seixas - Coordenador do Programa de 21 

Pós-Graduação em Direito (PPGD); Daniel Valadão Silva - Coordenador do Programa de Pós-22 

Graduação em Manejo de Solo e Água (PPGMSA); Rennan Herculano Rufino Moreira – 23 

Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal (PPGPA); Idalmir de 24 

Souza Queiroz Júnior - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 25 

(PPGEE); Carlos Alano Soares de Almeida – Coordenador do Programa de Mestrado 26 

Profissional em Administração Pública (PROFIAP/UFERSA); Roner Ferreira da Costa - 27 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 28 

(PPGCEM). Depois de verificada a existência de quórum, a Pró-Reitora Débora deu início à 29 

reunião saudando a todos e dando boas-vindas aos dois novos coordenadores, prof. Moacir e 30 

prof. Idalmir, em seguida fez a leitura dos Pontos de Pauta: 1. Aprovação da ata da quarta 31 

reunião ordinária da Congregação, ocorrida em 09 de junho/2021; 2. Informe aos 32 

coordenadores sobre adiamento da capacitação para uso da Plataforma Carolina Bori; 33 

3. Informe normatizações e padronizações dos PPGs (diagramação e organização das 34 

páginas e portfólios dos PPGs); 4. Resposta da procuradoria sobre limite de 35 

aproveitamento de disciplina, conforme Regimento Stricto Sensu da UFERSA – processo 36 

-23091.007331/2021-33; 5. Outras ocorrências. Os pontos de pauta para a reunião foram 37 

votados e aprovados por unanimidade. Ponto 1– Aprovação da ata da terceira reunião 38 

ordinária da Congregação, ocorrida em 12 de maio/2021. Ponto não gerou discussões. 39 

Deliberação: Aprovado com as abstenções do Prof. Idalmir, Prof. Moacir, Prof. Daniel e 40 

demais votos favoráveis. Ponto 2 - Informe aos coordenadores sobre adiamento da 41 

capacitação para uso da Plataforma Carolina Bori. Profª. Débora informou que o 42 

adiamento da capacitação para uso da Plataforma Carolina Bori, anteriormente agendada para 43 

o dia dezesseis de junho, foi motivado por motivos de saúde da Profª. Katia Cilene; visto que 44 

esta irá ministrar a capacitação. Informou também que a Profª. Katia sugeriu nova data, a saber,  45 



18 de agosto, o horário para a capacitação foi sugerido pela professora Débora para início às 46 

14h. Prof. Moacir sugeriu a abertura deste treinamento para os coordenadores e vice 47 

coordenadores. A Profª. Débora confirmou a abertura do treinamento a todos os docentes dos 48 

Programas de Pós-graduação, ainda que não integrem colegiados dos PPGs, tendo em vista que 49 

diversos professores podem passar a compor os colegiados de seus cursos futuramente. O ponto 50 

de pauta foi votado com a data/horário sugerido. Deliberação: Aprovado com abstenção do 51 

prof. Leiva que justificou que estaria em aula na data/horário sugerido, demais votos 52 

favoráveis. Ponto 3– Informe normatizações e padronizações dos PPGs (diagramação e 53 

organização das páginas e portfólios dos PPGs). A pró-reitora Débora comentou que a 54 

PROPPG estava trabalhando na organização e padronização das páginas dos programas, 55 

destacando os principais aspectos a serem destacados e lembrou sobre a necessidade dos 56 

programas atualizarem as suas páginas para a elaboração da versão em inglês e depois em 57 

espanhol.  Informou que a tradução para versão em inglês será feita pelo servidor Aníbal. 58 

Lembrou também que a data para atualização foi estendida até o dia 11 de agosto. Prof. Aurélio 59 

falou que foi contratada uma empresa para desenvolvimento de um novo site para o PPGFIT, 60 

que foi uma exigência da CAPES a modificação da página do programa e que o site está 61 

finalizado, mas ainda precisa ocorrer a migração para o portal da UFERSA e completou 62 

informando que a SUTIC está trabalhando nesse sentido, mas acredita que até o dia 11 de 63 

agosto a migração estará concluída. Profa. Débora colocou-se à disposição para caso ocorresse 64 

algum imprevisto no atendimento do prazo estabelecido, ou para qualquer outra dificuldade de 65 

outro programa nestes termos. A profa. Débora falou ainda que será inserido o link de acesso 66 

para versão inglês/espanhol dentro da página de cada programa, porque da forma como hoje se 67 

apresenta dificulta muito o acesso para o usuário estrangeiro, sendo que na página da PROPPG 68 

fica muito mais fácil o acesso. Prof. Moacir perguntou se havia algum protótipo de atualização 69 

das páginas dos programas, profa. Débora falou que foi enviado um memorando com o 70 

direcionamento nesse sentido e que a secretaria da PROPPG iria enviar por e-mail para os 71 

novos coordenadores. Foi colocado em votação o novo prazo estabelecido para atualização dos 72 

sites dos programas (11/08). Deliberação: Aprovado com abstenção da profa. Liana e demais 73 

votos favoráveis. Ponto 4 - Resposta da procuradoria sobre limite de aproveitamento de 74 

disciplina, conforme Regimento Stricto Sensu da UFERSA – processo -75 

23091.007331/2021-33. Profa. Débora resumiu a discussão do ponto já abordado em reuniões 76 

anteriores, quando um aluno do PPGEC solicitou que fosse aprovado o aproveitamento um 77 

número maior de créditos do que o permitido no Regulamento Stricto sensu, considerando o 78 

período pandêmico. Apresentou então o parecer do procurador, onde este se posiciona 79 

favorável nesse sentido, ponderando o período de pandemia da COVID 19. Explicou que o 80 

procurador informou que para outros casos, seja visto a necessidade de alteração no Regimento 81 

Stricto sensu. Prof. Cristiano explicou que a ideia era mesmo esta, ou seja, que em momentos 82 

especiais pudesse haver a flexibilização da norma e era de acordo com o parecer dado pelo 83 

procurador. Prof. Moacir comentou que as disciplinas na pós-graduação não deixaram de ser 84 

ofertadas. Prof. Aurélio concordou com prof. Moacir, opinou sobre acatar o parecer, desde que 85 

fosse publicada uma minuta por parte da PROPPG autorizando o aproveitamento, ficando a 86 

cargo do colegiado do curso aprovar ou não a alteração no limite de aproveitamento. Prof. 87 

Cristiano explicou que, no primeiro ano de pandemia, houve uma redução de disciplinas e que 88 

essa não era uma solicitação padrão de limite de aproveitamento. Falou ainda que a intenção 89 

do aluno era cursar mais uma disciplina fora, em outra IES, e que essa disciplina pudesse ser 90 

aproveitada. Prof. Moacir esclareceu que nesse caso seria um caso de mobilidade, falou ainda 91 



(via chat) que seria interessante pensar em diferenciar aproveitamento de disciplina por 92 

disciplina feita por mobilidade. Profa. Débora comentou que no final seria mesmo um 93 

aproveitamento, pois em algum momento o aluno iria solicitar o aproveitamento dessa 94 

disciplina e que iria ver com assessoria do gabinete a melhor forma de minutar essa questão, 95 

lembrou ainda que a Congregação é um conselho consultivo e o que for aprovado será levado 96 

para o CPPGIT. Após discussão sobre o ponto, foi colocada para votação entre os presentes a 97 

aprovação do parecer apresentado pelo procurador, que será levado para o CPPGIT. 98 

Deliberação: O ponto foi aprovado com nove abstenções e seis votos favoráveis. Ponto 5 - 99 

Outras ocorrências: Prof. Leiva falou sobre as mensagens de erro que estão ocorrendo nos 100 

formulários on line que estão disponíveis na página dos programas, ocasionando em certa 101 

dificuldade no cadastro de bancas de defesa de dissertação, já que estas solicitações são feitas 102 

por meio destes formulários. Prof. Glauber prosseguiu dando alguns informes sobre a visita 103 

realizada à CAPES (DAV), comunicando que este órgão está trabalhando atualmente na 104 

avalição dos cursos de pós-graduação e que os cursos novos - APCN’s serão abertas, mas não 105 

serão avaliadas em 2021. Esclareceu também que a CAPES confirmou que não existira ano 106 

sabático. Finalmente, confirmou que a equipe da DAV está reformulando todo processo de 107 

avaliação dos cursos, e que, a qualquer novidade, ele deixará os coordenadores informados. 108 

Outra questão informada pelo prof. Glauber foi o edital do Print está sendo auditado e foi 109 

solicitado a nós (UFERSA) uma ideia de Edital Print que contemplasse também outras 110 

universidades que não tem ainda internacionalização consolidada, como o caso da UFERSA. 111 

Nesse sentido, o prof. Glauber falou que se algum coordenador tivesse alguma ideia será muito 112 

bem-vinda. Outra questão apresentada pelo pró-reitor adjunto foi que a UFERSA não vai poder 113 

participar do edital do semiárido, porque a FAPERN está inadimplente, dessa forma, a ideia é 114 

que nos próximos editais fossem incluídas as Fundações, como o caso da FGD. Outro ponto 115 

foi que o PROAP seria em uma parcela única, mas não foi especificado data. Prof. Glauber 116 

também falou que visitou o Itamaraty, buscando apoio para ações de internacionalização da 117 

UFERSA, tendo sido destacado algumas ações para uma maior assistência nas embaixadas para 118 

recepção dos alunos do PAEC. Prof. Glauber falou que o PROAP e PROEX já foram assinados 119 

pela CAPES, que esta é uma informação extraoficial recebida e que os coordenadores serão 120 

informados quando houver um posicionamento oficial. Falou também sobre dois editais que 121 

estão sendo preparados pela PROPPG, o Edital PIBITI, que será lançado ainda esse mês e o 122 

edital para publicação de periódicos, que também será lançado em breve. A professora Débora 123 

acrescentou que para o Edital CAPES Semiárido a IES daria uma contrapartida de 30% através 124 

da sua FAP, cabendo os 70% às CAPES e que o RN foi o único estado que ficou fora desse 125 

edital, porque a FAPERN não disponibilizou a contrapartida financeira, ressaltou também que 126 

as IES do RN escreveram uma carta ao Diretor da FAPERN buscando uma resposta positiva 127 

nesse sentido, mas que obtiveram uma resposta negativa. Finalizou lamentando a grande perda 128 

que a UFERSA teve, visto que somos uma universidade do semiárido, que está fora de um 129 

edital do semiárido. A pró-reitora Débora ressaltou que o calendário 2021.2 está publicado na 130 

página da PROPPG para nortear as atividades dos programas, mas ainda não foi aprovado pelo 131 

CONSEPE. Lembrou também que a próxima reunião da Congregação está marcada para o dia 132 

11 de agosto. A Profª. Débora encerrou a reunião e agradeceu a todos pela presença. E eu, 133 

Arianne Paula Ribeiro da Costa Rodrigues, secretária desta Reunião, lavrei a presente ata que 134 

será assinada por mim e demais presentes quando aprovada. ---------------------------------------- 135 

Débora Evangelista Façanha __________________________________________________ 136 



Glauber Henrique de Sousa Nunes ______________________________________________ 137 

Moacir Franco de Oliveira __________________________________________________  138 

Aurélio Paes Barros Júnior __________________________________________________ 139 

Elis Regina Costa de Morais __________________________________________________  140 

Leiva Casemiro Oliveira _________________________________________________ 141 

Liana Holanda Nepomuceno Nobre _____________________________________________ 142 

Rafael Rodolfo de Melo __________________________________________________ 143 

Cristiano Queiroz de Albuquerque ______________________________________________ 144 

Walter Martins Rodrigues __________________________________________________ 145 

Luiz Felipe Monteiro Seixas __________________________________________________ 146 

Daniel Valadão Silva __________________________________________________ 147 

Rennan Herculano Rufino Moreira ______________________________________________ 148 

Idalmir de Souza Queiroz Júnior ________________________________________________ 149 

Carlos Alano Soares de Almeida ________________________________________________ 150 

Roner Ferreira da Costa __________________________________________________ 151 


