Atanúmero13/2021.Atada7ªReuniãoOrdinária
de2021doComitêdePesquisa,Pós-graduaçãoe
Inovação Tecnológica (CPPGIT)daUniversidade
Federal Rural do Semi-Árido, realizada em
dezessetedemarçodedoismilevinteeum. 
Às quatorze horasedoisminutosdodiadezessetedeagostodoanodedois
mil e vinte e um, por videoconferência (com fito em manter o isolamento social em
decorrência da pandemia do Covid-19), foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de 2021 do
ComitêdePesquisa,Pós-graduaçãoeInovaçãoTecnológica(CPPGIT).Estavampresentesos
membros:GlauberHenriquedeSousaNunes-RepresentantePresidentedaPró-Reitoriade
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
MultidisciplinardeCaraúbas;FabrícioJoséNóbregaCavalcante,RepresentantedoNúcleo
de Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA; Francisco Odolberto de Araújo,
Representante do Centro de Ciência Exatas e Naturais; Ivinna Kariny da Costa Vieira –
Representante Discentes; Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira, Representante do Centro
MultidisciplinardeAngicos;ValériaVerasdePaula,RepresentantesdoCentrodeCiências
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 SousaNunesdeuinícioàreunião,colocandoemvotaçãoapauta,aqualteve
aprovação por unanimidade. Passou-se a discutir os pontos de pauta a seguinte: 1-
ApreciaçãoedeliberaçãosobreaAtada2ªReuniãoExtraordináriade2021-CPPGIT; 
2– Apreciação edeliberaçãosobre osprogramasdenovasdisciplinasdoProgramade
Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água; 3 – Apreciação e deliberação sobre a
composiçãodoColegiadodeumCursolatosensu;4–Apreciaçãoedeliberaçãosobrea
situação do discente do PPGMSA, conforme MEMORANDO ELETRÔNICO Nº
21/2021-PPMSA;5– ApreciaçãoedeliberaçãosobreaPautada7ªReuniãoOrdinária
doCONSEPE;e6–Outrasocorrências.Deu-seinícioàdiscussãocomaapresentaçãodo
Ponto1-(ApreciaçãoedeliberaçãosobreaAtada2ªReuniãoExtraordináriade2021-
CPPGIT):cuja aprovaçãodeu-secom7(sete)votosfavoráveis,0(zero)votoscontráriose
2 (duas) abstenções. Seguiram os trabalhos com a apreciação do Ponto 2- (A
 preciação e
deliberação sobre os programas de novasdisciplinasdoProgramadePós-Graduação
emManejodeSoloeÁgua).OprofessorGlauberHenriquedeSousaNunessalientouque
os referidos programas foram aprovados pelo colegiado de curso e, não havendo nenhuma
objeção por parte dos presentes, colocou em votação, e o ponto obteve aprovação por
unanimidade. Ponto 3- (A
 preciação e deliberaçãosobreacomposiçãodoColegiadode
um Curso lato sensu). O professor Fabrício José NóbregaCavalcanterelatouoimpasse
com relação aos colegiados dos cursosdePós-graduaçãoLatoSensuporqueoregulamento
prevê a composição de colegiados de cada curso por quatro membros docentes e um
discente. Todavia, como o curso não tem alunos matriculados, é inviável ainclusãodeum
discente a priori no colegiado objeto do ponto de pauta. Depois de uma discussão e de
algumassugestões,oprofessorGlauberHenriquedeSousaNunesencaminhoua proposta
dequefosserealizadaacomposiçãodocolegiadoapenascomosdocentes,conformeprevêo
regulamento,e,quandohouvessealunomatriculado,acoordenaçãodocursoprovidenciariaa
escolha do representante dos discentes entre os matriculados no curso. Essa proposta foi
aprovada por 8 (sete) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 0 (zero) abstenções. Os

trabalhosprosseguiramcomadiscussãosobreoPonto04(Apreciaçãoedeliberaçãosobre
a situação do discente do PPGMSA, conforme MEMORANDO ELETRÔNICO Nº
21/2021 - PPMSA). O professor Daniel Valadão Silva, que havia sido convidado a
participar da reunião,fezexplanaçõesarespeitodasituaçãododiscenteFláviodeOliveira
Basílio. Depois das palavras do docente, os presentes se mostraram muito sensíveis à
situação relatada. Tendo sido colocada em votação a solicitação de prorrogação de prazo
para conclusãodocursodedoutoradopeloprazode65(sessentaecincomeses),porconta
de problema grave de saúde peloqualfoiacometidooreferidodiscente,foiaprovada por
unanimidade. Passou-se ao Ponto 5 – (Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 7ª
Reunião Ordinária do CONSEPE). Ponto 5.1 –(Apreciaçãoedeliberaçãosobreaata
da 6ª reunião ordinária de 2021); Ponto 5. 2 – (Apreciação e deliberação sobre
processos de renovações de afastamento); Ponto 5. 3 – (Apreciação e emissão de
resolução ao Consuni sobre processo de redistribuição); Ponto 5. 4 – (Apreciação e
deliberação sobre os Programas Gerais de Componentes Curriculares (PGCC’s),
encaminhados via Memorando Eletrônico Nº 245/2021 (PROGRAD);) e Ponto 5. 5 
–(Outrasocorrências).Opresidentedareuniãoperguntouaospresentessealguémgostaria
de fazer alguma observação a respeito de algum ponto da Pauta CONSEPE. Não havendo
observações por parte dos membros presentes, o professor Glauber Henrique de Sousa
NunessugeriuabstençãoporpartedocomitêsobreaPautaCONSEPEcompletaeinformou
que faria o mesmo durante a Reunião do CONSEPE, uma vez que os temas tratados nos
pontosemquestãonãoteriamligaçãocomasatribuiçõesdoCPPGIT.Passou-seaoPonto6–
Outras ocorrências. O professor Glauber Henrique de Sousa Nunes passou a palavra a
quemquisessefazeralgumaconsideração.Arepresentantedosdiscentes IvinnaKarinyda
Costa Vieira indagou a respeito de prêmios que alguns alunos da Iniciação Científica 
haviam ganhadoedeveriamserusadosparaparticipaçãoemeventos.Todavia,porcontada
pandemia, não estavam sendo usados por falta de eventos. A discente indagou se haveria
alguma possibilidade de esses recursos serem usados de outra forma pelosganhadores.Ao
queGlauberHenriquedeSousarespondeuque,sefizessemasolicitaçãodentrodecusteio,
aPROPLANirá,provavelmente, aceitarasolicitaçãoeaPROPPGseguiráomesmoparecer.
O Pró-reitorAdjuntoGlauberHenriquedeSousaNunes,aoperguntarsealguémdesejaria
fazer mais alguma colocação. Em não havendo, às quinze horas e quarenta etrêsminutos,
encerrou a reunião agradecendo aos membros pela presença. Eeu,MarcílioJoséFerreira
Nunes,SIAPE2265038,secretáriodestaReunião,lavreiapresenteataqueseráassinadapor
mim
e
demais
presentes
quando
aprovada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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