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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM FITOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 2 

Ao décimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, o colegiado 3 

do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 4 

(UFERSA) reuniu-se via videoconferência, com o uso do Google Meet. Estiveram presentes os 5 

seguintes docentes membros do colegiado: Aurélio Paes Barros Júnior, Márcia Michelle de 6 

Queiroz Ambrósio (suplente convocada), Ioná Santos Araújo Holanda, Daniel Valadão Silva, 7 

Rui Sales Júnior e a discente Silvana Fraga da Silva. O professor Glauber Henrique de 8 

Sousa Nunes justificou a ausência. Verificada a presença de quórum, o professor e coordenador 9 

Aurélio Paes Barros Júnior iniciou a reunião fazendo a leitura e análise da pauta a seguir e 10 

solicitou a inclusão de um ponto de pauta sobre aprovação de duas disciplinas novas, que serão 11 

ministradas pelas bolsistas do PNPD. Ponto incluído para ser discutido antes da homologação do 12 

resultado final do Edital PROPPG 13/2021. 1º ponto: Deliberação sobre a ata da 3ª Reunião 13 

Ordinária de 2021. 2º ponto: Criação da comissão para elaboração do Planejamento Estratégico 14 

do PPGFITO. 3º ponto: Criação da comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso 15 

do PPGFITO. 4º ponto: Aprovação dos relatórios 2019 dos bolsistas PNPD Welder de Araújo 16 

Rangel Lopes e Matheus de Freitas Souza. 5º ponto: Prorrogação de entrega de documentos 17 

para solicitação de diploma de doutorado de Bárbara Karine de Albuquerque Silva. 6º ponto: 18 

Prorrogação de defesas de mestrado dos discentes Lucas Pereira Gomes (3 meses), Moisés 19 

Bento Tavares (1 mês), Nelson Joaquim Vicente Macumbi (3 meses). 7º ponto: Prorrogação de 20 

defesas de doutorado da discente de Karol Alves Barroso (7 meses). 8º ponto: Homologação do 21 

Resultado Final do Edital PROPPG 13/2021. 9º ponto: Outras ocorrências. 1º ponto: Deliberação 22 

sobre a ata da 3ª Reunião Ordinária de 2021. A ata, encaminhada por e-mail no ato da 23 

convocação da reunião, foi aprovada e será assinada digitalmente, considerando que ainda há a 24 

pandemia da COVID-19. 2º ponto: Criação da comissão para elaboração do Planejamento 25 

Estratégico do PPGFITO. Foram indicados os nomes de Rui Sales Júnior, Glauber Henrique de 26 

Sousa Nunes, Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio e Silvana Fraga da Silva. 3º ponto: 27 

Criação da comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso do PPGFITO. Foram 28 

escolhidos os nomes de Lindomar Maria da Silveira, Leilson Costa Grangeiro, Salvador 29 

Barros Torres e Silvana Fraga da Silva.  4º ponto: Aprovação dos relatórios 2019 dos bolsistas 30 

PNPD Welder de Araújo Rangel Lopes e Matheus de Freitas Souza. Os documentos foram 31 

aprovados pelos membros. 5º ponto: Prorrogação de entrega de documentos para solicitação de 32 
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diploma de doutorado de Bárbara Karine de Albuquerque Silva. O Colegiado aprovou a 33 

prorrogação de um mês. A data final para entrega dos documentos passa a ser 25/06.  6º ponto: 34 

Prorrogação de defesas de mestrado dos discentes Lucas Pereira Gomes (3 meses), Moisés 35 

Bento Tavares (1 mês), Nelson Joaquim Vicente Macumbi (3 meses). O aluno Moisés Bento 36 

Tavares alegou que precisa de mais tempo para processamento de dados, organização de 37 

artigos, correções e revisões. Durante a discussão, e mediante concordância do orientador, o 38 

prazo de prorrogação foi aumentado para três meses. O aluno Lucas Pereira Gomes alegou 39 

atraso causado pela pandemia, além de dificuldades para reunião de dados dos experimentos. O 40 

prazo de prorrogação de três meses foi aceito. O aluno Nelson Joaquim Vicente Macumbi 41 

necessita da prorrogação porque a pandemia dificultou o cumprimento do prazo normal de defesa. 42 

O Colegiado aceitou o pedido de três meses.   7º ponto: Prorrogação de defesas de doutorado da 43 

discente de Karol Alves Barroso (7 meses). A aluna, em virtude de ter conquistado um estágio nos 44 

EUA, solicitou a prorrogação por sete meses. Durante a discussão, e mediante concordância de 45 

sua orientadora, o Colegiado decidiu aumentar o prazo para doze meses. Ela terá até o fim de 46 

fevereiro de 2023 para a defesa. Para evitar prejuízos para o programa, e se o retorno dos EUA 47 

se der até dezembro de 2022, o Colegiado recomendou que a defesa ocorra até este mês. Porém, 48 

se a permanência nos EUA se prolongar até 2023, então a defesa pode ocorrer até fevereiro do 49 

mesmo ano, respeitando, evidentemente, o prazo máximo de prorrogação de doze meses.  8º 50 

ponto: Aprovação dos programas das disciplinas de Fungos Fitopatogênicos, com sessenta 51 

horas e quatro créditos, a ser ministrada por Andréia Mitsa Paiva Negreiros, e Biologia de 52 

Insetos, com sessenta horas e quatro créditos, a ser ministrada por Elania Clementino 53 

Fernandes. Disciplinas aprovadas.  9º ponto: Homologação do Resultado Final do Edital 54 

PROPPG 13/2021. O resultado final foi aprovado pelo Colegiado. 10º ponto: Outras ocorrências. 55 

O professor Rui Sales Júnior manifestou descontentamento pela não participação da UFERSA 56 

no processo de financiamento de projetos por meio de edital da CAPES. Isso porque a FAPERN, 57 

que seria o órgão gestor dos recursos, está inadimplente. O professor Aurélio Paes Barros 58 

Júnior pediu para os docentes dedicarem mais atenção nas divulgações dos trabalhos que eles 59 

prestam no âmbito social, consultivo etc. Tais divulgações podem ser feitas no site do programa. 60 

Ele ainda destacou que está aberto o período para indicação dos destaques do programa, que 61 

englobam as teses ou dissertações mais relevantes de cada professor, publicações mais 62 

relevantes de cada docente etc.  O professor Aurélio Paes Barros Júnior salientou que, na 63 

próxima reunião, fará uma avaliação da produção científica do programa e do quadro de 64 
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professores, para verificar quem deverá ser enquadrado como colaborador. Não foram registradas 65 

outras ocorrências. Com isso, deu-se por encerrada a reunião e eu, Dickson Ramon Santos de 66 

Araújo, secretário dos programas de pós-graduação, lavrei a presente ata que será assinada por 67 

mim e pelos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia. Mossoró, 16 68 

de junho de 2021. 69 
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