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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE DO COLEGIADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE  

No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas da manhã, por meio 1 

de videoconferência, em decorrência da necessidade de evitar aglomeração, devido à 2 

PANDEMIA causada pelo COVID-19, utilizando a ferramenta Google Meet, endereço 3 

https://meet.google.com/grn-efcu-kvi, foi realizada a SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA de dois mil e 4 

vinte do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade (PPGATS). 5 

Estavam presentes, os professores, Elís Regina Costa de Morais, Ricardo Henrique de Lima Leite, 6 

Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra e Francisco Marlon Carneiro Feijó e a discente Gessica 7 

Rafaelly Dantas da Silva. A profa. Nilza Dutra Alves justificou ausência. Verificada a existência de 8 

quórum, a coordenadora do programa e presidente da seção, Profa. Elís Regina Costa de Morais, 9 

declarou aberta a reunião e realizou a leitura da pauta: Primeiro ponto: Discussão e apreciação da 10 

ata da quinta reunião ordinária de 2020 do colegiado do PPGATS. Segundo ponto: Apreciação de 11 

solicitação de bancas de defesa de qualificação. Terceiro ponto: Apreciação de exames de 12 

proficiência e solicitação de prorrogação de prazo para entrega do certificado de exame de 13 

proficiência. Quarto ponto: Apreciação de ata de defesa de dissertação. Quinto ponto: Apreciação 14 

de solicitação de prorrogação de prazo de defesa de dissertação. Sexto ponto: Homologação da 15 

eleição de representante discente no colegiado do PPGATS. Sétimo ponto: Apreciação do edital 16 

de credenciamento de docente. Oitavo ponto: Homologação do resultado final do processo de 17 

seleção discente EDITAL PROPPG 10/2020. Nono ponto: Apreciação da solicitação de 18 

aproveitamento da suplente da Prof. Elís Regina Costa de Morais, EDITAL PROPPG 10/2020.  Décimo 19 

ponto: Apreciação do relatório da comissão de seleção para discentes, EDITAL PROPPG 10/2020. 20 

Décimo primeiro ponto: Apreciação de normas para seleção de aluno especial para o semestre 21 

2020-2. Décimo segundo ponto: Nomeação de comissão para elaboração de normativas de 22 

projetos com sigilo. Décimo terceiro ponto: outras ocorrências. Após a leitura da pauta, a Profª Elís 23 

Regina Costa de Morais propôs a inclusão de dois novo ponto a partir do décimo terceiro ponto 24 

da pauta da convocatória original, conforme listado a seguir: Décimo terceiro ponto: Avaliação e 25 

deliberação da solicitação do candidato, edital PROPPG 10/2020, João Matheus Caé da Rocha 26 

portador de CPF n. 128.218.204.88. Décimo quarto ponto: Solicitação de substituição de 27 

coorientador. A inclusão dos novos pontos de pauta foi posta em votação e aprovada por 28 

unanimidade, passando o Décimo terceiro ponto da pauta original (outras ocorrências) a constituir 29 

o Décimo quinto ponto. Aprovada a nova pauta da reunião, a presidente do colegiado iniciou a 30 

discussão e deliberação dos pontos. Primeiro ponto: APROVADA, por unanimidade, a ata da quinta 31 

reunião ordinária de 2020 do colegiado do PPGATS, realizada em treze de agosto do ano de dois 32 

mil e vinte. Segundo ponto: APROVADAS as solicitações de banca e data de defesa de Exames de 33 

Qualificação dos discentes. Juliana Holanda Maia (matrícula n. 2019120342), Juciane Vieira de Assis 34 

(matrícula n. 2019120354) e Mariza Cláudia Pinheiro de Assis (matricula n. 2019120295). As defesas 35 

serão realizadas por meio de webconferência em decorrência da necessidade de evitar 36 
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aglomeração, devido a PANDEMIA causada pelo COVID-19, utilizando a ferramenta Google 37 

Meet. A banca de Juliana Holanda Maia será composta por Clarisse Pereira Benedito - UFERSA (CPF 38 

050.194.674-80); Salvador Barros Torres - UFERSA (CPF 270.392.004-06); Gardênia Silvana de Oliveira 39 

Rodrigues PNPD-PPGATS-UFERSA (CPF 011319844-20) como membros titulares e Emanoela Pereira 40 

de Paiva - UFERSA ( 068.551.324-64) membro suplente. A banca de Juciane Vieira de Assis é 41 

composta por Ricardo Henrique de Lima Leite - UFERSA  (CPF 522.643.434-00); Clarisse Pereira 42 

Benedito - UFERSA (CPF 050.194.674-80); Rafael Rodolfo de Melo - UFERSA (049.881.764-44); Elís 43 

Regina Costa de Morais - UFERSA (CPF 761.390.854-20) como membros titulares e Francisco Marlon 44 

Carneiro Feijó - UFERSA (CPF 616.885.973-87) membro suplente. A banca de Mariza Cláudia Pinheiro 45 

de Assis é composta por Ricardo Henrique de Lima Leite - UFERSA  (CPF 522.643.434-00); Clarisse 46 

Pereira Benedito - UFERSA (CPF 050.194.674-80) e Elís Regina Costa de Morais - UFERSA (CPF 47 

761.390.854) como membros titulares e Francisco Marlon Carneiro Feijó – UFERSA (CPF 616.885.973-48 

87) membro suplente. Terceiro ponto: Aprovadas as solicitações de cumprimento da proficiência 49 

de língua estrangeira (inglês) dos discentes Renata Cristinne da Silva Felix (2019120300); Samantha 50 

Joyce Bezerra Faustino (matrícula n. 20191202880); Juciane Vieira de Assis (matrícula n. 2019120354); 51 

Ismael Vinicius de Oliveira (matrícula n. 2019120335) e Antônio Pedro da Costa Neto (matrícula n. 52 

2019120291). Foi decidido ainda que, em decorrência do com cancelamento dos exames de 53 

proficiência em virtude da Pandemia do Covid-19, fica excepcionalmente prorrogado o prazo para 54 

cumprimento dessa atividade prorrogado até a data de 29 de janeiro de 2021, data final do semestre 55 

da pós-graduação na UFERSA conforme calendário aprovado pelo CONSEPE. Quarto ponto: 56 

APROVADA, por unanimidade, ata de defesa de dissertação da discente Cristina Karine de Oliveira 57 

Rebouças (Matricula 201810217), o título final da dissertação é “Atividade ovicida in vitro de folhas 58 

de mentha spicata l. Em helmintos gastrointestinais de ovinos”. Quinto ponto: APROVADA por 59 

unanimidade a solicitação de prorrogação por 06 (seis) meses no prazo de defesa de dissertação 60 

da discente de mestrado Gessica Rafaelly Dantas da Silva (matrícula n. 2018120267). Segundo o 61 

Professor Vitor de Oliveira Lunardi, orientador da discente, a solicitação deve-se ao atraso 62 

significativo na análise de dados da dissertação da referida discente, e ambos, se comprometem a 63 

submeter dois manuscritos derivados da dissertação, a periódicos com classificação em extrato 64 

superior, antes da defesa da dissertação: (i) Fidelity of Guiana dolphin in a protected marine area in 65 

northeastern Brazil e (ii) Nursery area of Guiana dolphin in northeastern Brazil”. A solicitação tem 66 

como base legal a Portaria UFERSA/GAB n. 208/2020, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as 67 

medidas a serem adotadas no âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e a 68 

Portaria Capes n. 121, de 19 de agosto de 2020, que amplia a possibilidade de prorrogação 69 

excepcional de bolsas de mestrado por até 6 (seis) meses, no caso em que a atual situação de 70 

pandemia tenha afetado o desenvolvimento das atividades acadêmicas dos bolsistas. Essa decisão 71 

cancela a decisão da quinta reunião ordinária do PPGATS, na ocasião foi prorrogado o prazo da 72 

discente por 60 dias. Salientamos que conforme decisão do colegiado na quarta reunião 73 

extraordinária de dois mil e vinte, os discentes cujo os prazos de conclusão do curso forem 74 
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prorrogados, além dos documentos necessários, conforme regulamento do programa, para 75 

solicitação de agendamento da defesa da dissertação, devem incluir comprovante de envio de, pelo 76 

menos um artigo da dissertação, para periódico classificado no extrato superior da CAPES, área de 77 

ciências ambientais, com fator de impacto, escrito em inglês. Sexto ponto: Empossadas as 78 

representes discentes Bárbara Jéssica Pinto Costa e Samantha Joyce Bezerra Faustino, membro titular 79 

e suplente, respectivamente, para o colegiado do PPGATS. Sétimo ponto: Após leitura e discussão 80 

do edital para credenciamento de docentes, o mesmo foi APROVADO, sendo o período se solicitação 81 

de credenciamento de 15 de setembro à 15 de outubro de 2020. A comissão para avaliação dos 82 

documentos enviados será constituída pelos membros do colegiado Oitavo ponto: Homologado 83 

do resultado final do processo de seleção discente EDITAL PROPPG 10/2020. Nono ponto: No Edital 84 

PROPPG 10/2020 para seleção de discentes do PPGATS a Profa. Elís Regina Costa de Morais (CPF n. 85 

761.390.854-20) disponibilizou duas vagas para orientação, após concluído o processo seletivo, a 86 

referida Professora justificando que a terceira colocada é de seu interesse para orientação na área 87 

de educação ambiental, pois já trabalho com esse tema no projeto de extensão Educação ambiental 88 

na construção do conhecimento e na preservação do meio ambiente: interação extensão 89 

universitária - escola – comunidade ((PJ104-2019), solicitou liberação de uma terceira vaga, sendo 90 

essa solicitação APROVADA pelo colegiado. Décimo ponto: Concluídas todas as etapas do processo 91 

seletivo referente ao EDITAL PROPPG 10/2020, foi APROVADO relatório da comissão de seleção 92 

nomeada pela Portaria UFERSA/PROPPG 022/2020 de 22 de junho de 2020. Décimo primeiro 93 

ponto: APROVADO as normas para seleção de aluno especial para o semestre 2020-2. Décimo 94 

segundo ponto: Foram nomeados os docentes Ricardo Henrique de Lima Leite (CPF 522.643.434-95 

00); Francisco Marlon Carneiro Feijó (CPF 616.885.973-87) e Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra-96 

UFERSA (CPF 877432644-91) como membros titulares e Ioná Santos Araújo 97 

Holanda (CPF 651.800.625-00) suplente, para compor a comissão que irá elaborar normas que 98 

regulamentem projetos/pesquisas que visam gerar patentes. A Comissão tem um prazo de 30 dias 99 

para apresentar ao Colegiado do PPGATS Relatório Final dos trabalhos. Décimo terceiro ponto: 100 

INDEFERIDA a solicitação do candidato, edital PROPPG 10/2020, João Matheus Caé da Rocha 101 

portador de CPF n. 128.218.204.88. O candidato solicitava efetivar a matricula como aluno regular 102 

do PPGATS, pois foi aprovado e classificado para uma das vagas disponibilizadas pela docente Ana 103 

Carla Diógenes Suassuna Bezerra-UFERSA (CPF 877432644-91) no edital PROPPG 10/2020, sem a 104 

apresentação do diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação, emitido pelo Registro 105 

Escolar ou Órgão Equivalente da Instituição conforme exigido no referido edital na “e” do item 2.1. 106 

Os membros do colegiado entendem que o processo seletivo foi realizado levando em consideração 107 

as diretrizes estabelecidas no EDITAL PROPPG 10/2020, e assim, ao acatar a sua solicitação estariam 108 

indo em desacordo. Décimo quarto ponto: Foi APROVADA o nome da Profa. Elís Regina Costa de 109 

Morais (CPF. 761.390.854-20) como coorientadora da discente Juciane Vieira de Assis (matrícula n. 110 

2019120354) em substituição à Giorgio Mendes Ribeiro (CPF n. 812.409.374-15). Giorgio Mendes 111 

Ribeiro solicitou descredenciamento de coorientação. Décimo quinto ponto: A Profa. Ana Carla 112 
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Diógenes Suassuna Bezerra reforçou a necessidade da grade de disciplinas do PPGATS, em especial 113 

as disciplinas de Métodologia da pesquisa (ATS 0009) e Introdução à Análise Quantitativa (ATS 0043). 114 

Nada mais existindo a tratar, a Profa. Elís Regina Costa de Morais deu por encerrada a reunião e 115 

lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do colegiado.116 

 

Ana Carla Diógenes Suassuna Bezerra __________________________________________________ 

Elís Regina Costa de Morais __________________________________________________ 

Francisco Marlon Carneiro Feijó __________________________________________________ 

Ricardo Henrique de Lima Leite __________________________________________________ 

Gessica Rafaelly Dantas da Silva __________________________________________________ 
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