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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE 1 

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

Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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, além dos professores Leilson Costa Grangeiro, 6 

Vander Mendonça e Patrícia Lígia Dantas de Morais: Aurélio Paes Barros Júnior, Daniel 7 

Valadão Silva, Ioná Santos Araújo Holanda, Rui Sales Júnior e a discente Gisele Lopes dos 8 

Santos. O professor Glauber Henrique de Sousa Nunes justificou a ausência. Verificada a 9 

presença de quórum, o professor e coordenador Aurélio Paes Barros Júnior iniciou a reunião 10 

fazendo a leitura e análise da pauta a seguir e solicitou a inclusão de um ponto de pauta, sugerido 11 

pela professora Ioná Santos Araújo Holanda, sobre a chamada de um suplente do último edital 12 

de seleção (Edital PROPPG nº 24/2020). Ponto incluído para ser discutido no fim da reunião. 1º 13 

ponto: Deliberação sobre a ata da 8ª reunião ordinária de 2020. 2º ponto: Prorrogação de 14 

defesas de doutorado dos discentes José Eduardo Santos Barboza da Silva (quatro meses), 15 

Fernando Sarmento de Oliveira (dois meses), Taliane Maria da Silva Teófilo (três meses). 3º 16 

ponto: Prorrogação de defesas de mestrado dos discentes: Milena de Almeida Bastos do 17 

Nascimento (três meses), João Claudio Vilvert (CNPq - dois meses), Anderson Araújo Alves 18 

(CNPq - dois meses), Francisco Adênio Teixeira Alves (CNPq - dois meses). 4º ponto: Inclusão 19 

do Prof. Adriano do Nascimento Simões como professor permanente do programa no novo 20 

quadriênio (2022-2025) e, em caso de aprovação, designação de orientados do Edital PROPPG - 21 

24/2020. 5º ponto: Aprovação de afastamento do país dos discentes Johnny Jean e Tatiane 22 

Severo Silva. 6º ponto: Apreciação sobre inclusão da pesquisadora Elânia Clementino Fernandes 23 

como Pós-doutorado voluntário no programa, conforme solicitação do professor Elton Lúcio de 24 

Araújo. 7° ponto: Outras ocorrências. 1º ponto: Deliberação sobre a ata da 8ª reunião ordinária 25 

de 2020. A ata da 8ª Reunião Ordinária, encaminhada por e-mail no ato da convocação da 26 

reunião, foi aprovada e será assinada digitalmente, considerando que ainda há a pandemia da 27 

COVID-19. 2º ponto: Prorrogação de defesas de doutorado dos discentes José Eduardo Santos 28 

Barboza da Silva (quatro meses), Fernando Sarmento de Oliveira (dois meses), Taliane Maria da 29 

Silva Teófilo (três meses). Por motivo de saúde do orientador, o aluno José Eduardo Santos 30 

Barboza da Silva solicitou prorrogação da defesa por quatro meses, sendo aprovado pelo 31 

Colegiado. Para os alunos Fernando Sarmento de Oliveira e Taliane Maria da Silva Teófilo, que 32 
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possuem o mesmo orientador, por motivos de dificuldades para finalizar análise de dados ou a 33 

realização de experimentos, solicitaram dois e três meses, respectivamente, sendo aprovado pelo 34 

Colegiado. 3º ponto: Prorrogação de defesas de mestrado dos discentes: Milena de Almeida 35 

Bastos do Nascimento (três meses), João Claudio Vilvert (CNPq - dois meses), Anderson Araújo 36 

Alves (CNPq - dois meses), Francisco Adênio Teixeira Alves (CNPq - dois meses). A aluna Milena 37 

de Almeida Bastos do Nascimento alegou atraso na escrita da dissertação. O Colegiado concedeu 38 

o prazo solicitado pela aluna (três meses). O aluno Anderson Araújo Alves teve atrasos em 39 

algumas análises, o que dificultou a escrita da dissertação. Ele também alegou problemas de 40 

saúde. O Colegiado concedeu o prazo solicitado pelo aluno (dois meses). O aluno João Cláudio 41 

Vilvert solicitou mais tempo para finalizar algumas análises. O Colegiado concedeu o prazo 42 

solicitado pelo aluno (dois meses). O aluno Francisco Adênio Teixeira Alves alegou dificuldades 43 

ocasionadas pela paralisação das atividades, desde março de 2020, na universidade. Isso atrasou 44 

o trabalho de pesquisa. O Colegiado concedeu o prazo solicitado pelo aluno (dois meses).    4º 45 

ponto: Inclusão do Prof. Adriano do Nascimento Simões como professor permanente do 46 

programa no novo quadriênio (2022-2025) e, em caso de aprovação, designação de orientados do 47 

Edital PROPPG - 24/2020. Considerando a necessidade de fortalecimento da linha de pesquisa 48 

de pós-colheita, além do extenso currículo do professor, cujas publicações estão em sintonia com 49 

as demandas do programa, e das parcerias que o professor Adriano do Nascimento Simões já 50 

possui com instituições internacionais, o Colegiado aprovou a inclusão do nome dele como 51 

professor permanente do programa. Para orientação, foram indicados os nomes dos candidatos  52 

Jucivânia Cordeiro Pinheiro e Gleison Silva Oliveira. 5º ponto: Aprovação de afastamento do país 53 

dos discentes Johnny Jean e Tatiane Severo Silva. O aluno Johnny Jean, por motivo de 54 

emergência familiar e por necessidade de renovação do passaporte, viajou para o Haiti em 55 

dezembro de 2020. Como aluno bolsista da CAPES, deveria ter comunicado esse fato ao 56 

Colegiado do curso. Após discussão, o Colegiado referendou o afastamento dele desde 57 

dezembro. Ele deve retornar ao país até 04 (quatro) de março, conforme data estabelecida por ele 58 

mesmo. A aluna Tatiane Severo Silva irá realizar um estágio no Departamento de Agronomia da 59 

University of Wisconsin-Madison, EUA, no período de abril a dezembro de 2021. O Colegiado 60 

aprovou o afastamento dela. 6º ponto: Apreciação sobre inclusão da pesquisadora Elânia 61 

Clementino Fernandes como Pós-doutorado voluntário no programa, conforme solicitação do 62 

professor Elton Lúcio de Araújo. O Colegiado aprovou a solicitação, mas ainda irá confirmar com o 63 

professor Elton Lúcio de Araújo se a supervisão da pós-doutoranda poderá ficar sob 64 
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responsabilidade do professor Rui Sales Júnior. Desde já, o Colegiado já aprovou que o professor 65 

Rui Sales pode ser o supervisor.  7º ponto: Chamada de um suplente do último edital de seleção 66 

(Edital PROPPG nº 24/2020). Considerando que o candidato José Lourivaldo da Silva não estará 67 

apto para matrícula, conforme comunicado por ele próprio, e após a chamada de Emanuel Lucas 68 

Bezerra Rocha, a professora Ioná Santos Araújo Holanda manifestou interesse pelo candidato 69 

Tálison Eugênio da Costa, inclusive porque ele concluiu o mestrado no próprio programa. O 70 

Colegiado aceitou. 8º ponto: Outras ocorrências. O professor Aurélio Paes Barros Júnior 71 

comunicou sobre as novas cotas (oito, no total) de bolsa aprovadas pela CAPES, o que 72 

beneficiará todos os alunos de mestrado ingressantes. Não existindo mais nenhuma outra 73 

ocorrência, deu-se por encerrada a reunião e eu, Dickson Ramon Santos de Araújo, secretário 74 

dos programas de pós-graduação, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos 75 

membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia. Mossoró, 24 de fevereiro 76 

de 2021. 77 
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1. Aurélio Paes Barros Júnior    _____________________________________________ 81 

2. Daniel Valadão Silva   ______________________________________________ 82 

3. Ioná Santos Araújo Holanda    ______________________________________________ 83 

4. Rui Sales Júnior _____________________________________________ 84 

5. Gisele Lopes dos Santos ______________________________________________ 85 
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