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

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

Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, o 3 

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

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

os 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 e também solicitou a inclusão de dois pontos para discussão, 10 

que são o afastamento de Matheus de Freitas Souza, bolsista do PNPD, e a adesão do PPGFITO 11 

à 2ª Edição do Programa de Formação de Professores de Educação Superior para a América 12 

Latina e o Caribe - ProLAC. Pontos incluídos para serem discutidos por último. 1º ponto: 13 

Deliberação sobre a ata da 5ª Reunião Ordinária de 2021. 2º ponto: Aprovação do Planejamento 14 

Estratégico PPGFITO quadriênio 2021-2024. 3º ponto: Aprovação do Projeto Pedagógico do 15 

PPGFITO. 4º ponto: Prorrogação de defesa de mestrado do discente Mateus Silva dos Santos (5 16 

meses). 5º ponto: Prorrogação de defesa de doutorado da discente Taliane Maria da Silva Teófilo 17 

(2 meses). 6º ponto: Prorrogação de defesa de mestrado do discente Lucas Pereira Gomes, além 18 

do tempo permitido pelo regulamento geral dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 19 

Universidade Federal Rural Do Semi-Árido, por 3 meses. 7º ponto: Outras ocorrências. 1º ponto: 20 

Deliberação sobre a ata da 5ª Reunião Ordinária de 2021. A ata, encaminhada por e-mail no ato 21 

da convocação da reunião, foi aprovada e será assinada digitalmente, considerando que ainda há 22 

a pandemia da COVID-19. 2º ponto: Aprovação do Planejamento Estratégico PPGFITO 23 

quadriênio 2021-2024. O documento foi aprovado e será disponibilizado na página do Programa. 24 

3º ponto: Aprovação do Projeto Pedagógico do PPGFITO. O documento também foi aprovado e 25 

será disponibilizado na página do Programa. 4º ponto: Prorrogação de defesa de mestrado do 26 

discente Mateus Silva dos Santos (5 meses). Como decorrência da pandemia, o trabalho do aluno 27 

teve atraso. O Colegiado aceitou a prorrogação de 05 (cinco) meses. Ainda recomendou que esse 28 

prazo seja cumprido, para que a defesa ocorra ainda em 2021, evitando que o Programa seja 29 

prejudicado nas avaliações da CAPES. 5º ponto: Prorrogação de defesa de doutorado da 30 

discente Taliane Maria da Silva Teófilo (2 meses). Em virtude de a UERN ter enviado uma das 31 

análises essenciais da tese, importante para a solicitação da patente, com atraso, houve prejuízo 32 

na conclusão dos artigos da tese. O Colegiado aceitou o pedido de prorrogação por 02 (dois) 33 
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meses. 6º ponto: Prorrogação de defesa de mestrado do discente Lucas Pereira Gomes, além do 34 

tempo permitido pelo regulamento geral dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 35 

Universidade Federal Rural Do Semi-Árido, por 3 meses. O aluno, mesmo com 06 (seis) meses de 36 

prorrogação, não conseguirá terminar a dissertação dentro do prazo máximo de 30 (trinta) meses. 37 

Isso porque, de acordo com documento encaminhado para a Coordenação, as constantes 38 

paralisações da universidade, ocasionadas pela pandemia, prejudicaram o prosseguimento da 39 

pesquisa. O Colegiado aceitou o pedido extra de 03 (três) meses. Será encaminhado um 40 

memorando para a PROPPG pedindo para que ela também se pronuncie sobre a adiamento 41 

extraordinário da defesa. 7º ponto: Afastamento de Matheus de Freitas Souza, bolsista do PNPD, 42 

para pesquisa em Rio Verde-GO. O Colegiado não enxergou impedimento no afastamento, 43 

considerando que o bolsista continuará ministrando aulas remotas, deferindo-o até dezembro de 44 

2021. 8º ponto: Adesão do PPGFITO à 2ª Edição do Programa de Formação de Professores de 45 

Educação Superior para a América Latina e o Caribe – ProLAC. O Colegiado definiu que serão 46 

oferecidas 10 (dez) vagas para doutorado, sem bolsa. Será enviado comunicado à Assessoria de 47 

Relações Internacionais informando sobre a decisão. 9º ponto: Outras ocorrências. O professor 48 

Aurélio Paes Barros Júnior comunicou sobre a concessão, pelo CNPq, de mais quatro cotas de 49 

bolsa para mestrado. Ele também falou que os recursos do PROEX, para 2021, ainda não estão 50 

liberados. Também pediu que os membros, assim como os demais professores, enviem 51 

conteúdos, como palestradas ministradas, para publicação na página do Programa. O professor 52 

Rui Sales Júnior manifestou interesse em que cada professor pudesse ter um espaço, no site do 53 

Programa, para publicações. A coordenação buscará isso junto à SUTIC. Outro ponto de 54 

destaque foi a necessidade de atualização das ementas das disciplinas, que ainda estão com os 55 

programas antigos. E ele ainda demonstrou preocupação com a formatação dos trabalhos de tese 56 

e dissertação, que parecem divergir entre os alunos. Sugeriu que haja uma normatização sobre a 57 

formatação dos trabalhos de tese e dissertação. Não foram registradas outras ocorrências além 58 

destas. Com isso, deu-se por encerrada a reunião e eu, Dickson Ramon Santos de Araújo, 59 

secretário dos programas de pós-graduação, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 60 

pelos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia. Mossoró, 25 de 61 

agosto de 2021. 62 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 63 

 64 

PRESENTES 65 

1. Aurélio Paes Barros Júnior    _____________________________________________ 66 
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2. Ioná Santos Araújo Holanda    ______________________________________________ 67 

3. Daniel Valadão Silva _____________________________________________ 68 

4. Rui Sales Júnior _____________________________________________ 69 

5. Gisele Lopes dos Santos ______________________________________________ 70 

6. Dickson Ramon Santos de Araújo  _____________________________________________  71 
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