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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE DO COLEGIADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE  

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às sete horas e trinta minutos, na sala 1 

quatro do prédio da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Rural do 2 

Semi-Árido (UFERSA), em Mossoró, foi realizada a terceira reunião ordinária de dois mil e vinte do 3 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade (PPGATS). 4 

Estavam presentes, os professores Elís Regina Costa de Morais, Ana Carla Diógenes Suassuna 5 

Bezerra, Francisco Marlon Carneiro Feijó, Ricardo Henrique de Lima Leite e Nilza Dutra Alves 6 

e a discente Maria Janaina Nascimento Silva. Verificada a existência de quórum, a coordenadora 7 

do programa e presidente da seção, Profª Elís Regina Costa de Morais, declarou aberta a reunião 8 

e realizou a leitura da pauta: Primeiro ponto: Discussão e apreciação da ata da segunda reunião 9 

ordinária e das atas da primeira e segunda reuniões extraordinárias de 2020 do colegiado do 10 

PPGATS. Segundo ponto: Apreciação e deliberação do Perfil do professor visitante. Terceiro ponto: 11 

Edital de seleção de discentes regular, especial e estrangeiro. Quarto ponto: Apreciação e 12 

deliberação de proficiência de língua estrangeira. Quinto ponto. Apreciação e deliberação de ata 13 

de defesa de dissertação. Sexto ponto: outras ocorrências. Após a leitura da pauta, a Profª Elís 14 

Regina Costa de Morais propôs a inclusão de três novos pontos a partir do quinto ponto da pauta 15 

da convocatória original, conforme listado a seguir: Sexto ponto: Apreciação e deliberação de 16 

solicitação de inclusão de coorientador. Sétimo Ponto: Apreciação e deliberação de solicitação de 17 

dispensa de estagio docência. Oitavo Ponto:  Apreciação e deliberação de solicitação de plano de 18 

atuação de estagio docência. A inclusão dos novos pontos de pauta foi posta em votação e aprovada 19 

por unanimidade, passando o sexto ponto da pauta original (outras ocorrências) a constituir o nono 20 

ponto da nova pauta. Aprovada a nova pauta da reunião, a presidente do colegiado iniciou a 21 

discussão e deliberação dos pontos. Primeiro ponto: as atas da segunda reunião ordinária e da 22 

primeira e segunda extraordinárias do ano de dois mil e vintes do Colegiado do PPGATS foram lidas 23 

e aprovadas sem emendas, por unanimidade. Segundo ponto: após discussão os membros do 24 

colegiados aprovaram por unanimidade que Professor Visitante, conforme perfil solicitado pela 25 

PROPPG, deve ter Doutorado em uma das seguintes áreas: Ciências Ambientais, Geociências, 26 

Biodiversidade, Engenharias e Ciências Agrarias; e que o candidato deve comprovar experiência no 27 

desenvolvimento de trabalhos científicos e projetos em Estudo dos aspectos físicos e biológicos dos 28 

ambientes naturais e antropizados ou Monitoramento e restauração ambiental ou Estudos 29 

interdisciplinares voltados para a avaliação e monitoramento da qualidade de solos, água e 30 

atmosfera ou bio e/ou  fitorremediação ambiental ou caracterização e toxicidade ambiental ou 31 

desenvolvimento de produtos e processos. Terceiro ponto: após discussão, foi aprovado que para 32 

no ano de 2020 não haverá edital especifico para ingresso de estrangeiro. Para o processo de seleção 33 

de alunos regulares o edital será lançado em 30 de março de 2020. Após matricula dos alunos 34 

regulares será iniciado o processo de seleção de alunos especiais, e estes efetivaram suas matriculas 35 

no período de rematrícula, seguindo o calendário acadêmico da pós-graduação UFERSA. Quarto 36 

ponto: Aprovada a solicitação de cumprimento da proficiência de língua estrangeira da discente 37 

Danielly Mendes Pereira, matricula 2019120292. Quinto ponto: Aprovada a ata de defesa de 38 

dissertação da discente Kelem Cristiany Nunes Silva, a defesa aconteceu em 18 de fevereiro de 2020 39 

e o título é Avaliação do vigor de sementes de Milho (Zea Mays L.) Crioulo utilizando testes 40 

tradicionais e análise de imagens. Sexto ponto: Aprovada a solicitação de inclusão da Professora 41 

Clarisse Pereira Benedito como coorientadora da discente Mariza Claudia Pinheiro de Assis, matricula 42 
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2019120295, orientada pelo Professore Ricardo Henrique de Lima Leite Sétimo Ponto: A solicitação 43 

de dispensa de estagio docência pelo discente Ismael Vinicius de Oliveira foi aprovada por 44 

unanimidade. Oitavo Ponto: Aprovados os Plano de Atuação de Estagio Docência dos discente 45 

Bárbara Jessica Pinto Costa, Rosany Rossi Pereira Gomes, Rosecleide Maia da Silva e Heithor Syro 46 

Anacleto de Almeida. Bárbara Jessica Pinto Costa realizará estagio docência na disciplina 47 

Enzimatologia e Tecnologia de Fermentação sob a responsabilidade da Profª Karoline Mikaele de 48 

Paiva Soares; Rosany Rossi Pereira Gomes realizará estagio docência na disciplina Ambiente, Energia 49 

e Sociedade sob a responsabilidade da Profª Diana Gonçalves Lunardi; Rosecleide Maia da Silva 50 

realizará estagio docência na disciplina Biotecnologia vegetal sob a responsabilidade da Profª Ioná 51 

Santos Araújo Holanda; e Heithor Syro Anacleto de Almeida realizará estagio docência na disciplina 52 

Enzimatologia e Tecnologia de Fermentação sob a responsabilidade da Profª Karoline Mikaele de 53 

Paiva Soares.  Nono Ponto: em outras ocorrências, a presidente da seção informou que após contato 54 

com Maria Carolina Ramirez Hernandez, selecionada como suplente no edital do Programa Bolsas 55 

Brasil PAEC OEA-GCUB a mesma enviou carta de aceite e já está matriculada no PPGATS, sendo 56 

orientada pela Profª. Elís Regina Costa de Morais. Nada mais existindo a tratar, a Profa. Elís Regina 57 

Costa de Morais deu por encerrada a reunião e lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, 58 

será assinada pelos membros do colegiado.59 
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