
 Ata  número  02/2022.  Ata  da  1  ª  Reunião  Ordinária 
 de  2022  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  trinta  minutos  do  dia  quinze  de  fevereiro  do  ano  de  dois 
 mil  e  vinte  e  dois,  por  videoconferência  (com  fito  em  manter  o  isolamento  social  em 
 decorrência  da  pandemia  do  Covid-19),  foi  realizada  a  1ª  Reunião  Ordinária  de  2022  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;  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;  Idalmir  de  Souza  Queiroz  Júnior  , 
 Coordenador  de  Pós-graduação;  Matheus  Fernandes  de  Araújo  Silva,  Representante  do 
 Centro  Multidisciplinar  de  Pau  dos  Ferros;  Rui  Sales  Júnior  ,  Representante  do  Comitê  de 
 Iniciação  Científica  (CIC)  da  UFERSA;  Depois  de  verificada  a  existência  de  quórum  ,  o 
 Pró-reitor  Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes  deu  boas-vindas  aos  presentes,  propôs  a 
 inclusão  do  ponto  sobre  Apreciação  e  deliberação  da  proposta  de  curso  lato  sensu  em 
 “Aperfeiçoamento  em  GESTÃO  DE  PROGRAMAS  DE  AUTOCONTROLE  NA 
 INDÚSTRIA  DE  ALIMENTOS  DE  ORIGEM  ANIMAL”;  a  inclusão  do  ponto,  que  passou  a 
 ser  o  Ponto  06,  ficando  a  Pauta  CONSEPE  para  o  Ponto  07,  foi  aprovada  por  4  (quatro) 
 votos  favoráveis;  1  (um)  contrário  e  2  (duas)  abstenções  .  Passou-se  a  apreciar  a  pauta  a 
 seguir,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade:  Ponto  1–  Apreciação  e  deliberação  sobre  a 
 Ata  da  3ª  Reunião  Extraordinária  de  2021  -  CPPGIT;  Ponto  2–  Apreciação  e 
 deliberação  sobre  o  calendário  da  Congregação  e  do  CPPGIT;  Ponto  3  –  Apreciação  e 
 deliberação  sobre  a  aprovação  de  disciplinas  da  Fitotecnia  ;  Ponto  4  –  Apreciação  e 
 deliberação  sobre  a  instrução  normativa  sobre  retorno  gradual  das  atividades 
 presenciais  na  pós-graduação;  Ponto  5  –  Apreciação  e  deliberação  sobre  a  mudança  do 
 artigo  39  do  regimento  geral  dos  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu;  Ponto  6  – 
 Apreciação  e  deliberação  sobre  proposta  de  curso  lato  sensu  em“Aperfeiçoamento  em 
 GESTÃO  DE  PROGRAMAS  DE  AUTOCONTROLE  NA  INDÚSTRIA  DE 
 ALIMENTOS  DE  ORIGEM  ANIMAL”;  Ponto  7  -  Apreciação  e  deliberação  sobre  a 
 Pauta  da  2ª  Reunião  Ordinária  do  CONSEPE  de  2022  e  Ponto  8  –  Outras  ocorrências. 
 Passou-se  à  apreciação  do  Ponto  01,  sobre  Ata  da  3ª  Reunião  Extraordinária  de  2021  - 
 CPPGIT,  a  qual  foi  aprovada  por  5  (cinco)  votos  favoráveis;  0  (zero)  contrário  e  2  (duas) 
 abstenções.  O  Ponto  2  (Apreciação  e  deliberação  sobre  o  calendário  da  Congregação  e 
 do  CPPGIT),  foi  aprovado  por  unanimidade  com  alternâncias  de  turnos  a  cada  reunião, 
 sendo  a  primeira  à  tarde,  a  segunda  pela  manhã  e  assim  sucessivamente.  Seguiram  os 
 trabalhos  com  a  apresentação  do  Ponto  3  (Apreciação  e  deliberação  sobre  a  aprovação  de 
 disciplinas  da  Fitotecnia),  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade.  Ao  chegar  ao  Ponto  4, 
 “  sobre  a  instrução  normativa  sobre  retorno  gradual  das  atividades  presenciais  na 
 pós-graduação”,  depois  de  uma  discussão,  os  membros  presentes  aprovaram  por 



 unanimidade  a  minuta  com  a  substituição  do  termo  “híbrida”  por  “combinada”  no  art.  1º;  e 
 com  a  retirada  da  palavra  “deverão”  do  art.  2º.  Quando  se  passou  a  discutir  o  Ponto  5 
 (Apreciação  e  deliberação  sobre  a  mudança  do  artigo  39  do  regimento  geral  dos 
 programas  de  pós-graduação  stricto  sensu),  o  professor  Francisco  Odolberto  de  Araújo 
 encaminhou  a  seguinte  proposta:  “  Manter  a  redação  do  Art.  39.  alterando  o  parágrafo  único 
 do  Art  37,  adicionando  a  relação  de  documentos  institucionais  que  serão  aceitos  para  o  ato  de 
 efetivação  da  matrícula  dos  alunos  aprovados  nos  processos  seletivos  das  PPGs”  .  O 
 encaminhamento  foi  aprovado  por  unanimidade.  Antes  de  ser  apresentado  o  Ponto  6  à 
 discussão  ,  o  presidente  do  CPPGIT  convidou  o  professor  Jean  Berg  Alves  da  Silva  por 
 meio  do  link  da  reunião  para  que  apresentasse  a  proposta  de  curso  de  especialização.  Depois 
 da  fala  do  convidado  e  responsável  pela  proposta,  os  membros  do  comitê  aprovaram  por 
 unanimidade  com  a  condição  de  que  o  professor  Jean  Berg  Alves  da  Silva  compartilhasse, 
 via  PROPPG,  o  documento  para  que  os  membros  lessem  com  mais  calma  e  pudessem 
 apresentar  sugestões.  Ao  chegar  ao  Ponto  7  (Apreciação  e  deliberação  sobre  a  Pauta  da  2ª 
 Reunião  Ordinária  do  CONSEPE  de  2022),  o  Pró-Reitor  elencou  os  pontos  da  Pauta 
 CONSEPE  a  seguir:  1.  Apreciação  sobre  as  atas  da  10ª  reunião  ordinária  e  2ª  e  3ª 
 reuniões  extraordinárias  de  2021;  2.  Apreciação  e  deliberação  sobre  processo  de 
 redistribuição  nº  23091.014473/2021-35;  3.  Apreciação  e  deliberação  sobre  pedido  de 
 reingresso  feito  por  Gilmar  Mendes  Pinheiro,  conforme  Processo  nº 
 23091.015853/2021-23;  4.  Apreciação  e  deliberação  sobre  criação  de  Grupo  de  Trabalho 
 –  GT  para  revisão  e  consolidação  dos  atos  normativos,  conforme  Memorando 
 Eletrônico  nº  46/2021  -  Reitoria;  5.  Apreciação  e  deliberação  sobre  o  cumprimento  e/ou 
 descumprimento  dos  artigos  4º  e  5º  da  Resolução  nº  62,  de  6  de  dezembro  de  2021,  do 
 Consepe,  no  caso  de  docentes  e  técnicos-administrativos,  conforme  Memorando 
 Eletrônico  nº  544/2021  –  Progepe;  6.  Outras  ocorrências.  Em  seguida,  abriu  espaço  para 
 que  os  presentes  fizessem  alguma  observação  sobre  a  pauta  CONSEPE.  Como  não  houve 
 nenhuma  observação,  o  professor  Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes  informou  que  o 
 comitê  tem  apreciado  e  deliberado  apenas  os  pontos  do  CONSEPE  que  tenham  ligação  com  a 
 Pós-Graduação,  encerram  os  trabalhos  com  último  ponto,  Ponto  8–(Outras  ocorrências 
 [CPPGIT]).  O  professor  Glauber  Henrique  de  Sousa  Nunes  passou  a  palavra  aos 
 presentes,  os  quais,  por  seu  turno,  se  abstiveram.  Em  não  havendo  mais  nada  a  ser  discutido  o 
 prof  .  Glauber  deu  por  encerrada  a  reunião  às  quinze  horas  e  trinta  e  sete  minutos 
 agradecendo  a  presença  de  todos.  E  eu,  Marcílio  José  Ferreira  Nunes  ,  secretário  desta 
 Reunião,  lavrei  a  presente  ata  que  será  assinada  por  mim  e  demais  presentes  quando 
 aprovada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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