Ata número 18/2021. Ata da 9ª 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 quinze minutos do dia vinte de outubro do ano de dois mil
e vinte e um, por videoconferência (com a finalidade em manter-se o isolamento social em
decorrência da pandemia do Covid-19), foi realizada a 9ª 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 PróReitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 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 Milton Mendes Neto,
Representantes do Centro de Ciência Exatas e Naturais; José Anízio Rocha de Araújo,
Coordenador de Pós-graduação; José Luiz Costa Novaes, Representante do Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde; Matheus Fernandes de Araújo Silva; Representante do
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros; 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 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 8ª Reunião Ordinária de 2021 - CPPGIT; 2– Apreciação e deliberação sobre o
Calendário da Pós-Graduação para 2022.1; 3– Apreciação e deliberação sobre
autorização para abertura de turma -disciplina (memorando eletrônico Nº 31/2021 PPGCA); 4 –Apreciação e deliberação sobre a Pauta da 9ª Reunião Ordinária de 2021CONSEPE; 5– Outras ocorrências. Tendo sido colocada a pauta em discussão, esta foi
aprovada por unanimidade sem alterações. O professor Glauber Henrique de Sousa Nunes
deu início à discussão do Ponto 1- (Apreciação e deliberação sobre a Ata da 8ª Reunião
Ordinária de 2021- CPPGIT) cuja aprovação deu-se com 4 (quatro) votos favoráveis, 0
(zero) votos contrários e 4 (quatro) abstenções. Seguiram os trabalhos com a apreciação do
Ponto 2- (Apreciação e deliberação sobre o Calendário da Pós-Graduação para 2022.1).
O professor José Anízio Rocha de Araújo questionou se o semestre posto no quadro, na parte
do Stricto Sensu, não seria 2022.1 no lugar de 2021.1. O professor Glauber Henrique de
Sousa Nunes respondeu que será mudado o semestre para 2022.1. Depois dos ajustes
necessários, o ponto obteve aprovação por unanimidade. Os trabalhos prosseguiram com a
discussão sobre o Ponto 03 (Apreciação e deliberação sobre autorização para abertura de
turma -disciplina (memorando eletrônico Nº 31/2021 - PPGCA). Após ter sido apresentada
à discussão e depois de esclarecimentos da professora Valéria Veras de Paula, a solicitação
foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao Ponto 4 – (Apreciação e deliberação sobre a
Pauta da 9ª Reunião Ordinária de 2021-CONSEPE). Ponto 4. 1 –(Apreciação e
deliberação sobre a ata da 8ª reunião ordinária de 2021); Ponto 4. 2 – (Apreciação e
deliberação para emissão de resolução ao Consuni sobre processos de redistribuição);
Ponto 4. 3 – (Apreciação e deliberação sobre alteração do anexo 2 da Decisão
Consepe/Ufersa Nº 070/2020, de 21 de maio de 2021, alterado pela Resolução Nº
12/Consepe, de 21 de maio de 2021, conforme Memorandos Eletrônicos Nº 270 e 307/2021

- Prograd); Ponto 4. 4 – (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 SemiÁrido (UFERSA); Ponto 4. 5 - (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. O professor Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira explanou sobre
os importantes debates em torno do Ponto 4. 4 da pauta, apenas com o fito de informar, isto é,
sem necessidade de discussão no comitê. Em não havendo mais discussão, foi adotado o mesmo
procedimento de reuniões recentes: não ser votada a Pauta CONSEPE no CPPGIT, quando não
houvesse pontos relativos às competências do comitê e sua representação se absterá durante a
reunião daquele colegiado. Por fim, a reunião passou ao Ponto 5–(Outras ocorrências
[CPPGIT]). O professor Glauber Henrique de Sousa Nunes passou alguns informes acerca
da Expofruit. O professor Fabrício José Nóbrega Cavalcante, Representante do Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) da UFERSA, apresentou informações atualizadas a respeito do
evento de inovação. Segundo ele, as inscrições estão abertas e está havendo muita procura.
Concluiu solicitando aos colegas que convidassem os discentes a participar do evento. O
professor Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira indagou a respeito da possibilidade de serem
avaliadas as APCNs neste ano e informou que os docentes de Angicos nomeados por portaria
emitida pela PROPPG estão trabalhando. O professor Glauber Henrique de Sousa Nunes
informou que a avaliação da CAPES está suspensa porque a Justiça questionou os critérios.
Afirmou que a presidência da CAPES garante que vai haver APCN, isto é, serão apresentadas
ainda neste ano, mas essas APCNs só serão avaliadas pela CAPES em 2022. E, por fim,
informou o Pró-Reitor que, quando for em Angicos, pretende apresentar ao campus a proposta
de novos cursos. O Pró-reitor Glauber Henrique de Sousa Nunes, ao perguntar se alguém
desejaria fazer mais alguma colocação. Em não havendo, às quatorze horas e quarenta e nove
minutos, encerrou a reunião agradecendo aos membros pela presença. 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.---------------------------------------------------------
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