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

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

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, o colegiado do 3 

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, Ioná Santos Araújo 6 

Holanda, Daniel Valadão Silva, Rui Sales Júnior e a discente Gisele Lopes dos Santos. O 7 

professor Glauber Henrique de Sousa Nunes justificou a ausência. Verificada a presença de 8 

quórum, o professor e coordenador Aurélio Paes Barros Júnior iniciou a reunião fazendo a 9 

leitura e análise da pauta a seguir. 1º ponto: Deliberação sobre a ata da 4ª Reunião Ordinária de 10 

2021. 2º ponto: Dispensa da comprovação de envio dos artigos da tese do discente Paulo Sergio 11 

Fernandes das Chagas, para solicitação de emissão de diploma. 3º ponto: Prorrogação de 12 

defesas de mestrado dos discentes Breno de Holanda Almeida (3 meses) e Maria Vanessa Pires 13 

de Souza (1 mês). 4º ponto: Prorrogação de defesa de doutorado da discente Andrezza Klyvia 14 

Oliveira de Araújo (1 mês). 5º ponto: Outras ocorrências. 1º ponto: Deliberação sobre a ata da 4ª 15 

Reunião Ordinária de 2021. A ata, encaminhada por e-mail no ato da convocação da reunião, foi 16 

aprovada e será assinada digitalmente, considerando que ainda há a pandemia da COVID-19. 2º 17 

ponto: Dispensa da comprovação de envio dos artigos da tese do discente Paulo Sergio 18 

Fernandes das Chagas, para solicitação de emissão de diploma. Considerando que o trabalho do 19 

aluno está sob sigilo, em virtude da possibilidade de requerer a patente sobre os resultados 20 

obtidos, mas ele necessita do diploma para recebimento de incentivo à qualificação, o Colegiado 21 

aceitou que o aluno solicite o diploma sem necessidade de comprovação do envio dos artigos. 22 

Quando for possível retirar o sigilo do trabalho, ele deve encaminhar os comprovantes dos artigos.  23 

3º ponto: Prorrogação de defesas de mestrado dos discentes Breno de Holanda Almeida (3 24 

meses) e Maria Vanessa Pires de Souza (1 mês). O aluno Breno de Holanda Almeida alegou 25 

que os experimentos foram suspensos por causa da pandemia, atrasando bastante o cronograma. 26 

Após o retorno das atividades, o projeto foi organizado e executado. Porém, em virtude de 27 

algumas situações e contratempos, os experimentos propostos necessitaram de mais repetições. 28 

O Colegiado aceitou o pedido de prorrogação por 3 (três) meses. A aluna Maria Vanessa Pires 29 

de Sousa alegou que, tendo em vista o período de pandemia, algumas análises referentes ao 30 

experimento atrasaram, por conta do fechamento dos laboratórios e da própria universidade. O 31 

Colegiado aceitou o pedido de prorrogação por 1 (um) mês. 4º ponto: Prorrogação de defesa de 32 
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doutorado da discente Andrezza Klyvia Oliveira de Araújo (1 mês). A aluna alegou que precisa de 33 

mais 1 (um) mês para a finalização do texto da tese. O Colegiado aceitou. 5º ponto: Outras 34 

ocorrências. O professor Aurélio Paes Barros Júnior pediu que os professores continuem 35 

submetendo artigos na Revista Caatinga, principalmente por causa na melhoria recente do fator 36 

de impacto. Ele falou também sobre a nova página do Programa, que já está ativa. Falou também 37 

sobre a finalização do relatório Sucupira, que será apresentado numa reunião futura. Foi discutido 38 

sobre a necessidade de maior cooperação, entre os professores, para publicações conjuntas. O 39 

professor Aurélio Paes Barros Júnior falou sobre um treinamento que será ministrado pela 40 

plataforma Carolina Borges e pediu que os membros do Colegiado, se possível, participem. Não 41 

foram registradas outras ocorrências além destas. Com isso, deu-se por encerrada a reunião e eu, 42 

Dickson Ramon Santos de Araújo, secretário dos programas de pós-graduação, lavrei a presente 43 

ata que será assinada por mim e pelos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 44 

em Fitotecnia. Mossoró, 15 de julho de 2021. 45 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46 
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