
Ata número 15/2021. Ata da 8ª 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 seis minutos do dia vinde de setembro 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 8ª 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; Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis; Representante da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-graduação; Francisco Milton Mendes Neto,  Representantes do Centro de 

Ciência Exatas e Naturais; José Francismar de Medeiros, Representante Técnico-

administrativos com atuação em pesquisa; 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; Matheus Fernandes de Araújo Silva; 

Representante do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros; Lucas Ambrósio Bezerra de 

Oliveira, Representante do Centro Multidisciplinar de Angicos; Rui Sales Júnior – 

Representante do Comitê de Iniciação Científica (CIC) da UFERSA e  Wirton Peixoto 

Costa, Representantes do Centro de Ciências Agrárias. Depois de verificada a existência de 

quórum, o Pró-reitor Glauber Henrique de Sousa Nunes pediu autorização para gravar e 

deu início à reunião, colocando em votação a pauta a seguinte: 1–  Apreciação e deliberação 

sobre a Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2021  - CPPGIT;  2– Apreciação e deliberação 

sobre prorrogação excepcional de prazo de defesa de dissertação de discente do 

Programa de Pós-graduação em Fitotecnia, conforme Memorando Eletrônico No 

35/2021 – PGFITO; 3– Apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que 

estabelece normas para Distribuição de Bolsas Permanência para os Programas de Pós- 

Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal Rural do Semi-Árido-UFERSA; 4– 

Apreciação e deliberação  sobre a matrícula do discente Ronnio Liniker da Silva e 

Souza do PPGATS, 5–Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 8ª Reunião Ordinária 

de 2021-CONSEPE; 6– Outras ocorrências. O professor Glauber Henrique de Sousa 

Nunes propôs a retirada do ponto 3 justificando que está sendo reelaborada a minuta a qual 

será apresentada em breve numa reunião extraordinária. essa proposta foi aceita por 8 (oito) 

votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 1 (uma)  abstenção. Dessa forma, o Ponto 4, 

passou a ser o 3; o Ponto 5, o 4 e o 6, o 5. Deu-se início à discussão do Ponto 1- 

(Apreciação e deliberação sobre a Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2021- CPPGIT): cuja  

aprovação deu-se com 6 (seis) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 3 (três)  

abstenções. Seguiram os trabalhos com a apreciação do Ponto 2- (Apreciação e deliberação 

sobre prorrogação excepcional de prazo de defesa de dissertação de discente do 

Programa de Pós-graduação em Fitotecnia, conforme Memorando Eletrônico No 

35/2021 – PGFITO). Depois de uma breve discussão, o ponto obteve aprovação  por 

unanimidade. Os trabalhos prosseguiram com a discussão sobre o Ponto 03 (Apreciação e 

deliberação  sobre a matrícula do discente Ronnio Liniker da Silva e Souza do 

PPGATS). Após ter sido apresentada à discussão, a solicitação foi aprovada por  8 (sete) 

votos favoráveis, 0 (zero) voto contrário e 2 (duas)  abstenções. Passou-se ao Ponto 4 – 



(Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 8ª Reunião Ordinária do CONSEPE). Ponto 

4. 1  –(Apreciação e deliberação sobre a ata da 7ª reunião ordinária de 2021); Ponto 4. 2  

– (Apreciação e deliberação sobre processos de renovações de afastamento); Ponto 4. 3  

– (Apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais de Componentes Curriculares 

(PGCC’s), encaminhados via Memorando Eletrônico Nº 267/2021 – Prograd); Ponto 4. 

4  – (Apreciação e deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Direito, 

encaminhado via Memorando Eletrônico Nº 264/2021 – Prograd); Ponto 4. 5 - 

(Apreciação e aprovação do Relatório Institucional Consolidado - 2020 sobre os Grupos 

PET-Ufersa, encaminhado via Memorando Eletrônico Nº 258/2021 – Prograd); Ponto 4. 

6 (Apreciação e deliberação sobre a minuta de resolução que estabelece as diretrizes 

para a implementação da creditação das ações de extensão nos currículos dos cursos de 

graduação no âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)  e 

Ponto 4. 7 (Outras ocorrências). O Pró-Reitor abriu espaço para que, caso alguns dos 

presentes tivessem alguma observação a ser feita sobre a pauta CONSEPE, em não havendo, 

foi adotado o mesmo procedimento de reuniões recentes: não ser votada a referida pauta no 

CPPGIT e sua representação se absterá durante a reunião do CONSEPE. Por fim, passou ao 

Ponto 5–(Outras ocorrências [CPPGIT]). O professor Glauber Henrique de Sousa Nunes 

passou a palavra a quem quisesse fazer alguma consideração. O professor Rui Sales Júnior  

lembrou aos componentes do grupo que há necessidade da existência de um representante 

suplente para o CIC. Sobre essa questão, o professor José Luiz Costa Novaes de posse da 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 001/2017, de 02 de março de 2017: Disciplina sobre 

a composição, funcionamento e atribuições do Comitê Institucional de Iniciação Científica 

(CIC) informou que no § 2º. do artigo 2º da norma há previsão de convocação do componente 

mais antigo do CIC para assumir compromissos do coordenador em seus impedimentos. O 

professor  Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira indagou a respeito  sobre andamento da 

minuta do edital da PROPPG em parceria com a PROEC e os prazos de prorrogação e 

vigência de alguns editais. Ao que Glauber Henrique de Sousa respondeu que a PROPPG 

de fato não foi clara quanto às informações sobre prorrogação e afirmou que vai ser colocado 

qual o período que cada um dos editais será prorrogado e critérios serão melhor explicados. O 

professor Fabrício José Nóbrega Cavalcante  disse ter se lembrado do edital do qual  Lucas 

Ambrósio Bezerra de Oliveira. Segundo ele, trata-se do Edital de Inovação e 

Sustentabilidade em parceria entre PROPPG, PROEC e centros. Sobre esse edital o  Pró-

reitor Adjunto informou que a ideia foi suspensa pela reitoria. O professor Glauber 

Henrique de Sousa Nunes se comprometeu em resolver a questão. o professor Lucas 

Ambrósio Bezerra de Oliveira pediu que o presidente do CPPGIT explicasse o que seria 

PROAPINHO o que lhe foi prontamente respondido dizendo que é um programa de apoio à 

Pós-Graduação com recursos próprios da ufersa e que tem o nome em alusão ao Programa de 

Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da CAPES. O professor Glauber Henrique de Sousa 

Nunes abriu espaço à docente Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis recentemente 

nomeada Pró-Reitora adjunta da PROPPG para que se apresentasse aos membros do 

CPPIGT. O professor Fabrício José Nóbrega Cavalcante, Representante do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA, informou que está planejando um evento  na área 

de Inovação e que deverá ocorrer em outubro. Facultou aos presentes que dessem sugestões. 

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 cinquenta e dois minutos, 

encerrou a reunião agradecendo aos membros pela presença. E eu, Marcílio José Ferreira 

https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2017/01/RESOLUCAO_CONSUNI_001_2017.pdf
https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2017/01/RESOLUCAO_CONSUNI_001_2017.pdf
https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2017/01/RESOLUCAO_CONSUNI_001_2017.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/proap
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/proap


Nunes, SIAPE 2265038, secretário desta Reunião, lavrei a presente ata que será assinada por 

mim e demais presentes quando aprovada.--------------------------------------------------------------
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