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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO -  CCT 2020 

 
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020) às quatorze horas (14h)                   
estiveram reunidos os servidores (Alessandra Sousa Cordeiro De Sa, Andrezza Monteiro           
Alves, Barbara Josefina De Sousa Quirino, Cristiane Ayala De Oliveira, Ericleiton Rodrigues            
De Macedo, Farnezio De Castro Rodrigues, Francisco Kelsen de Oliveira, Gabriel Kafure Da             
Rocha, Gislane Rocha De Siqueira Gava, Jane Oliveira Perez, Jose Almeida Da Silva             
Junior, José Martim Costa Junior, Josilene Almeida Brito, Jorge Alexandre Alencar Fotius,            
Luciana Cavalcanti Azevedo, Luis Guilherme Albuquerque De Andrade, Marcelo Iran De           
Souza Coelho, Maria Cláudia Soares Cruz Coelho, Paulo Sérgio Dalmás, Rejane Rodrigues            
de Oliveira, Roberto Silvio Frota De Holanda Filho e Silvana Belém De Oliveira Vilar) para a                
3ª reunião ordinária do ano vigente do Comitê Científico e Tecnológico (CCT) do Instituto              
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE), com            
o intuito de debater a seguinte pauta: 1. Avaliação da continuidade das pesquisas frente              
à situação de isolamento provocado pela pandemia (a partir de agosto, análise dos             
capítulos VII e XII); 2. Entrega dos relatórios finais dos projetos do Edital 16/2020              
CNPq; 3. Edital Oficina 4.0; 4. Registro do Software: Sistema de Exportação de Dados              
- Campus Floresta (Em anexo se encontra a descrição do sistema). Ericleiton            
Rodrigues de Macêdo, presidente do CCT, realizou os cumprimentos iniciais para o            
momento e sugeriu iniciar a reunião de forma definitiva após dez minutos a fim de que os                 
demais participantes chegassem. Às 14:10 (quatorze horas e dez minutos), o presidente do             
CCT iniciou o momento, de tal modo que o primeiro item de pauta foi iniciado pela                
professora Luciana Cavalcanti com a leitura da proposta de Instrução Normativa (IN) em             
seus capítulos VII e XII sobre a oferta de cursos de pós-graduações e execuções das               
bolsas de pesquisa. Kelsen Oliveira sugeriu que a divulgação da defesa deve ser realizada              
pela coordenação do curso, tendo em vista garantir a ordenação das apresentações com             
tais dados, principalmente, nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, conforme          
orientação da CAPES. Andrezza Monteiro Alves sugeriu uma alteração no 3º parágrafo do             
artigo 33 que deve cabe ao coordenador e o(a) bolsista. Cristiane Ayala de Oliveira sugeriu               
às 14:43 que poderia ser incluído um artigo que exemplifique a produção de materiais aos               
moldes dos produtos educacionais do Mestrado Profissional em Educação Profissional e           
Tecnológica (ProfEPT). Andrezza Monteiro Alves sugeriu às 14:59 que o Art. 42. (versão             
originalmente apresentada para avaliação) que apresente o seguinte início “Caberá aos           
Campi, por meio dos docentes, dos estudantes, da Coordenação de Curso, de Pesquisa e              
Extensão”. Luciana também pediu o levantamento de bolsistas menores de idade e foram             
apresentados os seguintes números: Campus Salgueiro com 7, Campus Ouricuri com 4,            
Campus Serra Talhada com 4, Campus Zona Rural com 3, Campus Petrolina com 4,              



Campus Floresta com 8 e Campus Santa Maria com 1. Luciana Cavalcanti reforçou a              
possibilidade dos trabalhos finais dos projetos serem convertidos naqueles apresentados no           
atual art. 42, a fim de que o(a)s bolsistas sejam expostos em atividades em laboratórios. O                
segundo item da pauta foi também tratado por Luciana Cavalcanti, que informou que o              
sistema abrirá em agosto até novembro deste ano. Logo após, a mesma relatora partiu para               
a pauta seguinte sobre o edital da Oficina 4.0, de tal modo a apresentar vigência do referido                 
edital. O último item de pauta teve Alessandra Sá como relatora da proposta de registro do                
software: Sistema de Exportação de Dados, dos autores Felipe Omena Marques Alves            
(CFLO), Giselda de Souza Moraes Ferraz Leite (CFLO) e Luciano Rodrigues de Deus             
(Reitoria) O objetivo do sistema é automatizar o processo de importação e exportação de              
dados entre diferentes ferramentas digitais, a exemplo da migração de dados do Sistema             
SAGE para o SUAP e teve aprovação unânime dos presentes após votação realizada             
mediante vídeo de apresentação do programa. E para constar eu, Francisco Kelsen de             
Oliveira, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e demais presentes listados abaixo.               
Petrolina, 02 de julho de 2020. 
 


