
Ata  número  19/2021.  Ata  da  10 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  vinte  e  dois  minutos  do  dia  cinco  de  novembro   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  10ª  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;   Cibele  dos  Santos  Borges;   Representante  do  Comitê  de  Iniciação              
Científica  (CIC)  da  UFERSA;  Edna  Lúcia  da  Rocha  Linhares ,  Representante  do  Centro              
Multidisciplinar  de  Caraúbas;  Fabrício  José  Nóbrega  Cavalcante ,  Representante  do  Núcleo            
de  Inovação  Tecnológica  (NIT)  da  UFERSA;   Humberto  Dionísio  de  Andrade,             
Coordenador  de  Pós-graduação;   José  Luiz  Costa  Novaes,   Representante  do  Centro  de             
Ciências  Biológicas  e  da  Saúde;   Lucas  Ambrósio  Bezerra  de  Oliveira,   Representante  do              
Centro  Multidisciplinar  de  Angicos  e   Valéria  Veras  de  Paula ,  Representante,  do  Centro  de               
Ciências  Agrárias.  Depois  de  verificada  a  existência  de   quórum ,  o  Pró-reitor   Glauber   pediu               
autorização  para  gravar  e   deu  início  à  reunião,  deu  boas-vindas  aos  presentes,  indagou  sobre                
a  inclusão  de  algum  ponto  por  parte  dos  membros  e  sugeriu  a  inclusão  do  ponto  sobre                  
Apreciação  e  deliberação  sobre  a  nova  disciplina  Tópicos  Especiais  VIII  do  programa  de               
Pós-Graduação  de  Ciências  Animais.  Em  seguida,  solicitou  à  professora   Valéria   que  fizesse              
algum  esclarecimento  que  julgasse  pertinente  acerca  da  referida  inclusão.  Segundo  a  docente,              
embora  houvesse  passado  o  prazo  para  inclusão  de  novas  disciplinas,  ela  justificou  os               
problemas  que  não  permitiu  que  a  solicitação  fosse  incluída  antes  e  ressaltou  que  não  seria  de                  
bom  grado  perder  a  oportunidade  de  inserir  o  programa  numa  ação  de  cooperação               
internacionalização.  Prof.   Glauber  ressaltou,  também,  que  embora  estivesse  fora  do  prazo  de              
aprovação  de  disciplina,  seria  uma  falta  de  sensibilidade  perder  a  oportunidade  de  realizar               
essa  cooperação  com  a  Universidade  de  Botucatu  (UNESP).  Tendo  sido  colocada  a  proposta               
em  discussão,  esta  foi   aprovada   por   unanimidade.  O  Pró-Reitor   seguiu  os  trabalhos              
colocando  em  votação  a  pauta  com  a  inclusão  do   Ponto  3 ,  passando  a  Pauta  CONSEPE  a  ser                   
Ponto  4  e  Outras  Ocorrências  do  CPPIG,  o  Ponto  5 ,  conforme  se  vê  a  seguir:   1–                  
Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Ata  da  9ª  Reunião  Ordinária  de  2021  -  CPPGIT;  2–                 
Apreciação  e  deliberação  sobre  alteração  de  disciplina  do  PPGEE,  conforme  o             
Memorando  eletrônico  21/2021  –  PPGEE;  3–   Apreciação  e  deliberação  sobre  a  nova              
disciplina  Tópicos  Especiais  VIII  do  programa  de  Pós-Graduação  de  Ciências  Animais;             
4–  Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Pauta  da  10ª  Reunião  Ordinária  de              
2021-CONSEPE   e  5  –  Outras  ocorrências.   Tendo  sido  colocada  a  pauta  em  discussão,  esta                
foi   aprovada   por   unanimidade .  O  professor   Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes   deu  início               
à  discussão  do   Ponto  1-  (Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Ata  da  9ª  Reunião  Ordinária                 
de  2021-  CPPGIT)   cuja  aprovação  deu-se  com  6  (seis)  votos  favoráveis,  0  (zero)  votos                
contrários  e  1  (uma)  abstenção.   Seguiram  os  trabalhos  com  a  apreciação  do   Ponto  2-                



( Apreciação  e  deliberação  sobre  alteração  de  disciplina  do  PPGEE,  conforme  o             
Memorando  eletrônico  21/2021  –  PPGEE ).   O  professor   Glauber  Henrique  de  Sousa             
Nunes  abriu  espaço  para  o  professor   Humberto  Dionísio  de  Andrade  fazer  os              
esclarecimentos  que  julgasse  necessários .  Depois  disso,  o  ponto  foi  posto  em  votação  e               
obteve   aprovação  por   unanimidade .  Passou  ao   Ponto  3  –  ( Apreciação  e  deliberação  sobre               
a  nova  disciplina  Tópicos  Especiais  VIII  do  programa  de  Pós-Graduação  de  Ciências              
Animais),   o  qual  foi   aprovado  por   unanimidade.  Os  trabalhos  prosseguiram  com   o  Ponto  4                
–  (Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Pauta  da  10ª  Reunião  Ordinária  de              
2021-CONSEPE).  Ponto  4.  1  –(Apreciação  e  deliberação  sobre  processo  de  renovação             
de  afastamento);  Ponto  4.  2  –  (Apreciação  e  deliberação  sobre  o  Calendário  Acadêmico               
da  Pós-Graduação  para  o  semestre  2022.1,  conforme  Memorando  Eletrônico  Nº            
268/2021  -  Proppg)  e   Ponto  4.  3  -  (Outras  Ocorrências).   O  Pró-Reitor  elencou  os  pontos  da                  
Pauta  CONSEPE  e  abriu  espaço  para  que  os  presentes  fizessem  alguma  observação  a  ser  feita                 
sobre  a  pauta  CONSEPE.  Como  de  costume,  informou  que  o  comitê  tem  apreciado  e                
deliberado  apenas  os  pontos  do  CONSEPE  que  tenham  ligação  com  a  Pós-Graduação.  Em               
seguida,  informou  que  o  Ponto  02  da  pauta  daquele  colegiado  era  de  interesse  do  CPPT,                 
colocando-o  em  discussão.  Não  tendo  sido  apresentada  nenhuma  observação  acerca  do             
referido  ponto,  passou-se  à  votação  segundo  a  qual  o  ponto   obteve   aprovação  por               
unanimidade.  Por  fim,  a  reunião  passou  ao  Ponto  5–(Outras  ocorrências  [CPPGIT]).   O              
professor   Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes passou  a  palavra  aos  presentes.   O  professor               
Fabrício  José  Nóbrega  Cavalcante  fez  alguns  informes  sobre  os  resultados  do  evento              
realizado  pelo  NIT  em  parceria  com  a  PROPPG  que,  segundo  sua  avaliação,  tem  um                
resultado  satisfatório.  Alguns  dados  para  ratificar  sua  satisfação  foi  o  fato  de  ter  havido  uma                 
média  de  50  participantes  por  palestras  e  que,  depois  do  evento,  já  houve  três  contatos  para                  
fomentar  patentes  e,  por  fim,  agradeceu  todos  (as)  que  contribuíram  para  o  êxito  do  evento.                  
O  professor   Glauber   enalteceu  o  trabalho  do  NIT,  informando  que  foi  um  evento  de  muito                 
sucesso.  A  professora   Edna  Lúcia  da  Rocha  Linhares  r eforçou  as  informações  passadas              
por  e-mail  sobre  a  nova  data  de  realização  do  SEMIC ,   23  a  26  de  novembro .   A  professora                   
Valéria  Veras  de  Paula   também  parabenizou  o  professor   Fabrício  José  Nóbrega             
Cavalcante  pela  realização  do  evento.  Aproveitou  o  ensejo  para  fazer-lhe  um  pedido  sobre               
informações  dos  trâmites  de  patentes,  e  com  relação  a  eventos  de  inovação  que  houvesse  algo                 
que  contemplasse  área  de  Medicina  Veterinária  e  que  fosse  específico  para  as  Ciências               
Animais.  O  professor   Fabrício  José  Nóbrega  Cavalcante   deixou  aberta  a  possibilidade  de              
marcar  uma  reunião  com  os  professores  da  área  de  medicina  veterinária  e  reiterou  que  o  NIT                  
estava  disponível  ao  diálogo  nesse  sentido.  O  professor   Lucas  Ambrósio  Bezerra  de              
Oliveira  informou  que  o  curso  de  Engenharia  de  Produção  do  Campus  Angicos  teve  uma                
reunião  com  o  pessoal  do  NIT  e  indagou  acerca  da  previsão  de  retorno  do  uso  dos                  
laboratórios  de  pesquisas.  A  professora   Cibele  dos  Santos  Borges  complementou  a  fala  da               
professora   Valéria  Veras  de  Paula  e  ressaltou  ser  da  área  de  Ciências  Biológicas  de  ter                 
constantes  dúvidas  sobre  o  processo  de  patenteamento.  Ela  propôs  uma  conversa  com  os               
professores  que  já  têm  patentes  juntamente  com  o  NIT  para  esclarecimentos.  O  professor               
Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes   ressaltou  que  é  importante  fazermos  normas  sobre              
defesa  de  teses  em  casos  que  potencialmente  gere  patente.  E,  em  seguida,  respondeu  à                
pergunta  feita  pelo  docente   Lucas  Ambrósio  Bezerra  de  Oliveira  com  relação  à  pesquisa  e               



à  volta  às  aulas,  afirmando  que,  durante  a  semana,  será  trabalhada  a  elaboração  de  uma  norma                  
juntamente  com  o  comitê  de  Biossegurança.  E  aproveitou  para  parabenizar  a  professora              
Edna  do  Comitê  de  Iniciação  Científica  (CIC).  O  professor   José  Luiz  Costa  Novaes  também                
parabenizou  o  CIC  e  propôs  que  seria  de  bom  grado  que  a  PROPPG  fizesse  um                 
agradecimento  à  professora  Thaiseany  na  organização  do  SEMIC .  O  Pró-reitor   Glauber             
concordou  nesse  sentido.  Não  havendo  mais  nada  a  ser  discutido  o  prof .  Glauber  deu  por                 
encerrada  a  reunião  às  quinze  horas  e  dezenove  minutos  agradecendo  a  presença  de  todos.  E                 
eu,   Arianne  Paula  Ribeiro  da  Costa  Rodrigues ,   secretária  desta  Reunião,  lavrei  a  presente               
ata  que  será  assinada  por  mim  e  demais  presentes  quando            
aprovada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------   

  

Glauber   Henrique   de   Sousa   Nunes    _______________________________________________   

Cibele   dos   Santos   Borges   _ _____________________________________________________   

Edna   Lúcia   da   Rocha   Linhares _________________________________________________   

Fabrício   José   Nóbrega   Cavalcante _______________________________________________   

Francisco   Hernandes   Matos   Costa     _____________________________________________   

Humberto   Dionísio   de   Andrade _________________________________________________   

José   Luiz   Costa   Novaes    _______________________________________________________   

Lucas   Ambrósio   Bezerra   de   Oliveira__ ___________________________________________   

Valéria   Veras   de   Paula__ _____ __________________________________________________   

  


