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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 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 outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze 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, Daniel Valadão Silva, 6 

Ioná Santos Araújo Holanda, Glauber Henrique de Sousa Nunes, Rui Sales Júnior. Verificada 7 

a presença de quórum, o professor e coordenador Aurélio Paes Barros Júnior iniciou a reunião 8 

fazendo a leitura e análise da pauta a seguir. 1º ponto: Deliberação sobre a ata da 9 

5ª reunião ordinária de 2020. 2º ponto: Aprovação do edital de seleção do Programa de Pós-10 

Graduação em Fitotecnia 2020/2021. 3º ponto: Outras ocorrências. 1º ponto: Deliberação sobre 11 

a ata da 5ª reunião ordinária de 2020. A ata da 5ª Reunião Ordinária, encaminhada por e-mail no 12 

ato da convocação da reunião, foi aprovada e será assinada da maneira mais eficaz, 13 

considerando que ainda há a pandemia da COVID-19. 2º ponto: Aprovação do edital de seleção 14 

do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia 2020/2021. O edital foi aprovado pelos membros. 15 

A seleção será por análise curricular, considerando que o momento de pandemia dificulta a 16 

realização de uma seleção presencialmente. Realizar as provas on-line também não se mostra 17 

viável, pois é difícil acompanhar os candidatos durante a prova. A qualidade da tecnologia de 18 

comunicação dos possíveis candidatos também poderia se mostrar como um fator de 19 

desvantagem entre aqueles com boa tecnologia e aqueles com tecnologia mais modesta. 3º 20 

ponto: Outras ocorrências. O professor Aurélio Paes Barros Júnior comentou sobre como será 21 

a nova forma de utilização dos recursos do Proapinho para auxílio a estudante. A PROPPG 22 

lançará um edital com critérios de seleção.  Os pesquisadores serão selecionados por cotas de 23 

valor. Ele também comentou que alguns professores ainda possuem dúvidas sobre como utilizar 24 

os recursos do PROEX. Eles poderão encaminhar e-mail para o coordenador para obter 25 

informações de como proceder para usar os recursos. O professor Salvador Barros Torres, 26 

presente à reunião, comunicou que sua orientada, Ana Alessandra da Costa, não tinha mais 27 

interesse em continuar o doutorado. O professor Aurélio Paes Barros Júnior pediu para o 28 

orientador encaminhar algum documento com a manifestação da aluna. Não existindo mais 29 

nenhuma outra ocorrência, deu-se por encerrada a reunião e eu, Dickson Ramon Santos de 30 

Araújo, secretário dos programas de pós-graduação, lavrei a presente ata que será assinada por 31 

mim e pelos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia. Mossoró, 16 32 
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de outubro de 2020. 33 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 34 

 35 

PRESENTES 36 

1. Aurélio Paes Barros Júnior    _____________________________________________ 37 

2. Daniel Valadão Silva   ______________________________________________ 38 

3. Ioná Santos Araújo Holanda    ______________________________________________ 39 

4. Glauber Henrique de Sousa Nunes _____________________________________________ 40 

5. Rui Sales Júnior _____________________________________________ 41 

6. Dickson Ramon Santos de Araújo  _____________________________________________  42 
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