
Ata  número  13/2021.  Ata  da  7 ª  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  dois  minutos  do  dia  dezessete  de  agosto  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  7ª  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;   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            
Multidisciplinar  de  Angicos;   Valéria  Veras  de  Paula ,  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   deu  início  à  reunião,  colocando  em  votação  a  pauta,  a  qual  teve                  
aprovação  por   unanimidade.  Passou-se  a  discutir  os  pontos  de  pauta  a  seguinte:   1-               
Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Ata  da  2ª  Reunião  Extraordinária  de  2021-  CPPGIT;               
2–  Apreciação  e  deliberação  sobre  os  programas  de  novas  disciplinas  do  Programa  de               
Pós-Graduação  em  Manejo  de  Solo  e  Água;  3  –  Apreciação  e  deliberação  sobre  a                
composição  do  Colegiado  de  um  Curso  lato  sensu;  4  –  Apreciação  e  deliberação  sobre  a                 
situação  do  discente  do  PPGMSA,  conforme  MEMORANDO  ELETRÔNICO  Nº           
21/2021  -  PPMSA;  5  –  Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Pauta  da  7ª  Reunião  Ordinária                 
do  CONSEPE;   e  6  –  Outras  ocorrências.   Deu-se  início  à  discussão  com  a  apresentação  do                 
Ponto  1-  (Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Ata  da  2ª  Reunião  Extraordinária  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  os  programas  de  novas  disciplinas  do  Programa  de  Pós-Graduação             
em  Manejo  de  Solo  e  Água ).   O  professor  Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes  salientou  que                 
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-  ( Apreciação  e  deliberação  sobre  a  composição  do  Colegiado  de              
um  Curso  lato  sensu).   O  professor   Fabrício  José  Nóbrega  Cavalcante   relatou  o   impasse               
com  relação  aos  colegiados  dos  cursos  de  Pós-graduação  Lato  Sensu  porque  o  regulamento               
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  a  inclusão  de  um                 
discente  a  priori  no  colegiado  objeto  do  ponto  de  pauta.  Depois  de  uma  discussão  e  de                  
algumas  sugestões,  o  professor   Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes   encaminhou  a  proposta               
de  que  fosse  realizada  a  composição  do  colegiado  apenas  com  os  docentes,  conforme  prevê  o                 
regulamento,  e,  quando  houvesse  aluno  matriculado,  a  coordenação  do  curso  providenciaria  a              
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                  



trabalhos  prosseguiram  com  a  discussão  sobre  o   Ponto  04  ( Apreciação  e  deliberação  sobre               
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,  fez  explanações  a  respeito  da  situação  do  discente  Flávio  de  Oliveira                
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  conclusão  do  curso  de  doutorado  pelo  prazo  de   65  (sessenta  e  cinco  meses),  por  conta                  
de  problema  grave  de  saúde  pelo  qual  foi  acometido  o  referido  discente,   foi   aprovada  por                 
unanimidade .   Passou-se  ao  Ponto  5  –  (Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Pauta  da  7ª                
Reunião  Ordinária  do  CONSEPE).  Ponto  5.  1  –(Apreciação  e  deliberação  sobre  a  ata               
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             
–(Outras  ocorrências).   O  presidente  da  reunião  perguntou  aos  presentes  se  alguém  gostaria              
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              
Nunes   sugeriu  abstenção  por  parte  do  comitê  sobre  a  Pauta  CONSEPE  completa  e  informou                
que  faria  o  mesmo  durante  a  Reunião  do  CONSEPE,  uma  vez  que  os  temas  tratados  nos                  
pontos  em  questão  não  teriam  ligação  com  as  atribuições  do  CPPGIT.  Passou-se  ao  Ponto  6  –                  
Outras  ocorrências.   O  professor   Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes   passou  a  palavra  a               
quem  quisesse  fazer  alguma  consideração.   A  representante  dos  discentes  Ivinna  Kariny  da              
Costa  Vieira  indagou  a  respeito  de  prêmios  que  alguns  alunos  da  Iniciação  Científica               
haviam  ganhado  e  deveriam  ser  usados  para  participação  em  eventos.  Todavia,  por  conta  da                
pandemia,  não  estavam  sendo  usados  por  falta  de  eventos.  A  discente  indagou  se  haveria                
alguma  possibilidade  de  esses  recursos  serem  usados  de  outra  forma  pelos  ganhadores.  Ao               
que   Glauber  Henrique  de  Sousa  respondeu  que,  se  fizessem  a  solicitação  dentro  de  custeio,                
a  PROPLAN  irá,  provavelmente,  aceitar  a  solicitação  e  a  PROPPG  seguirá  o  mesmo  parecer.                
O  Pró-reitor  Adjunto   Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes ,  ao  perguntar  se  alguém  desejaria               
fazer  mais  alguma  colocação.  Em  não  havendo,  às  quinze  horas  e  quarenta  e  três  minutos,                 
encerrou  a  reunião  agradecendo  aos  membros  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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