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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

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

Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às oito 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, Daniel Valadão Silva, 6 

Ioná Santos Araújo Holanda, Glauber Henrique de Sousa Nunes, Rui Sales Júnior e a 7 

discente Silvana Fraga da Silva. Verificada a presença de quórum, o professor e coordenador 8 

Aurélio Paes Barros Júnior iniciou a reunião fazendo a leitura e análise da pauta a seguir e 9 

solicitou a inclusão de um ponto de pauta sobre escolha de um representante que será 10 

responsável por submeter propostas de novas bolsas de mestrado e doutorado junto ao CNPq, 11 

atendendo às novas diretrizes do órgão. Ponto incluído para ser discutido no fim da reunião. 1º 12 

ponto: Deliberação sobre a ata da 4ª reunião ordinária de 2020. 2º ponto: Solicitação de 13 

prorrogação de defesa de mestrado do discente Vitor Rafael Oliveira Maia. 3º ponto: Solicitação 14 

de filiação do Prof. Dr. Washington Luís da Silva da University of Connecticut, do Department 15 

Plant Science & Landscape Architecture, como professor colaborador do Programa. 4º ponto: 16 

Solicitação de prorrogação de prazo de entrega de trabalho de dissertação do discente Francisco 17 

Valdeízio da Silva Pacheco. 5º ponto: Apreciação sobre inclusão da pesquisadora Andréia Mitsa 18 

Paiva Negreiros como Pós-doutorado voluntário no programa conforme solicitação da professora 19 

Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio. 6º ponto: Distribuição dos recursos Proex 2020. 7º ponto:            20 

Discussão da Portaria n° 121/2020, que trata sobre a prorrogação de bolsas Capes por mais 3 21 

meses. 8º ponto: Calendário e disciplinas do semestre letivo 2020.2 de maneira remota. 9º 22 

ponto: Formação de comissão para realização do processo seletivo 2021.1. 10º ponto: Escolha 23 

de um representante que será responsável por submeter propostas de novas bolsas de mestrado 24 

e doutorado junto ao CNPq. 11° ponto: Outras ocorrências. 1º ponto: Deliberação sobre a ata da 25 

4ª reunião ordinária de 2020. A ata da 4ª Reunião Ordinária, encaminhada por e-mail no ato da 26 

convocação da reunião, foi aprovada e será assinada da maneira mais eficaz, considerando que 27 

ainda há a pandemia da COVID-19. 2º ponto: Solicitação de prorrogação de defesa de mestrado 28 

do discente Vitor Rafael Oliveira Maia. Conforme documento encaminhado pelo aluno em junho, 29 

houve atraso na pesquisa por causa da COVID-19. Os membros do Colegiado referendaram o 30 

pedido feito em junho (que encerraria em outubro) e sugeriram à orientadora, professora Ioná 31 

Santos Araújo Holanda, que aceitasse mais 03 (três) meses, porque ainda existe indefinição 32 
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sobre a retomada das atividades na UFERSA. A orientadora aceitou. Assim, o prazo final passa a 33 

ser janeiro de 2021. 3º ponto: Solicitação de filiação do Prof. Dr. Washington Luís da Silva da 34 

University of Connecticut, do Department Plant Science & Landscape Architecture, como professor 35 

colaborador do Programa. O credenciamento do professor foi aceito pelo Colegiado. 4º ponto: 36 

Solicitação de prorrogação de prazo de entrega de trabalho de dissertação do discente Francisco 37 

Valdeízio da Silva Pacheco. Conforme documento encaminhado para a coordenação, o aluno teve 38 

dificuldade para entregar as mídias da dissertação, isso por causa da pandemia da COVID-19. O 39 

Colegiado aceitou a prorrogação de 30 (trinta) dias. O novo prazo será 25 de setembro. 5º ponto: 40 

Apreciação sobre inclusão da pesquisadora Andréia Mistsa Paiva Negreiros como Pós-doutorado 41 

voluntário no programa conforme solicitação da professora Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio. 42 

Como ainda não foi possível a implementação da bolsa do PNPD de Andréia Mitsa Paiva 43 

Negreiros, o Colegiado decidiu formalizar o trabalho da bolsista tratando-o como um vínculo do 44 

PNPD voluntário, porque ela já está desenvolvendo suas atividades junto com sua supervisora. 45 

Com isso, o trabalho dela ganha respaldo para futuras comprovações acadêmicas. Ela deve se 46 

submeter a todos os deveres como se a bolsa já estivesse sido implantada. 6º ponto: Distribuição 47 

dos recursos Proex 2020. Informações sobre a distribuição e utilização dos recursos foram 48 

mostradas por meio de projeção na tela. A CAPES distribuiu apenas 50% do valor previsto para 49 

2020. Ponto aprovado. 7º ponto: Discussão da Portaria n° 121/2020, que trata sobre a 50 

prorrogação de bolsas Capes por mais 3 meses. Pela nova portaria, a CAPES permitiu a adição 51 

de mais 03 (três) meses ao prazo de prorrogação de bolsa que já havia sido estabelecido no mês 52 

de abril (que também era de três meses). Assim, o prazo total de prorrogação será de até 06 53 

(seis) meses. Essa prorrogação pode ser feita enquanto houver atraso nas defesas ou nas 54 

pesquisas ocasionado pela COVID-19. O prazo mínimo para solicitar a prorrogação será de 60 55 

(sessenta) dias antes do término dos pagamentos da bolsa. Precisa haver aprovação do 56 

orientador e do Colegiado. 8º ponto: Calendário e disciplinas do semestre letivo 2020.2 de 57 

maneira remota. Os documentos do calendário e das disciplinas foram apresentados na tela. 58 

Ponto aprovado. 9º ponto: Formação de comissão para realização do processo seletivo 2021.1. A 59 

comissão será composta pelos professores Aurélio Paes Barros Júnior (presidente), Daniel 60 

Valadão Silva, Glauber Henrique de Sousa Nunes, Leilson Costa Grangeiro e pelos bolsistas do 61 

PNPD Andréia Mitsa Paiva Negreiros, Welder de Araújo Rangel Lopes, Matheus de Freitas Souza. 62 

10º ponto: Escolha de um representante que será responsável por submeter propostas de novas 63 

bolsas de mestrado e doutorado junto ao CNPq. O coordenador do PPGFITO começou 64 
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informando que não existirão mais cotas de bolsas do CNPq, pois elas serão concedidas por meio 65 

de editais de seleção. Para participar desse edital, é preciso que exista um representante que será 66 

responsável pela submissão. O Colegiado escolheu a professora Ioná Santos Araújo Holanda 67 

como representante. 11° ponto: Outras ocorrências. O professor Aurélio Paes Barros Júnior 68 

falou de uma nova sistemática que será utilizada para o QUALIS. Falou também que a aluna 69 

Eliana Granja Guerra, que passará um tempo desenvolvendo suas atividades no Equador, já 70 

conseguiu um supervisor equatoriano para acompanhar o andamento da pesquisa. Não existindo 71 

mais nenhuma outra ocorrência, deu-se por encerrada a reunião e eu, Dickson Ramon Santos de 72 

Araújo, secretário dos programas de pós-graduação, lavrei a presente ata que será assinada por 73 

mim e pelos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia. Mossoró, 26 74 

de agosto de 2020. 75 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 76 

 77 

PRESENTES 78 

1. Aurélio Paes Barros Júnior    _____________________________________________ 79 

2. Daniel Valadão Silva   ______________________________________________ 80 

3. Ioná Santos Araújo Holanda    ______________________________________________ 81 

4. Glauber Henrique de Sousa Nunes _____________________________________________ 82 

5. Rui Sales Júnior _____________________________________________ 83 

6. Silvana Fraga da Silva ______________________________________________ 84 

7. Dickson Ramon Santos de Araújo  _____________________________________________  85 
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