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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E NÃO PRESENCIAL DA COMISSÃO 1 

ACADÊMICA INSTITUCIONAL DO PROFNIT, PONTO FOCAL DA UFAL 2 

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO 2020. 3 

No dia 11 de agosto do ano de dois mil e vinte, às 16h06, iniciou-se a reunião 4 

extraordinária não presencial da Comissão Acadêmica Institucional do PROFNIT/UFAL, 5 

na plataforma Google Meet. A reunião contou com a participação dos seguintes membros 6 

da CAI/UFAL: Profa. Dra. Tatiane Luciano Ballianno, Profa. Dra. Silvia Beatriz Beger 7 

Uchoa, Prof. Dr. Fábio Guedes Gomes, Prof. Dr. João Inácio Soletti, Profa. Dra. Luciana 8 

Peixoto Santa Rita e o Prof. Dr. Pierre Barnabe Escodro, além das Profas. Dras. Eliana 9 

Silva de Almeida e Sandra Helena Vieira de Carvalho (não fazem parte da Comissão 10 

Acadêmica Institucional) e o representante técnico Marcos André Marques Alves. O Prof. 11 

Dr. Francisco José Peixoto Rosário participou da reunião, mas devido à problemas 12 

técnicos, não conseguia ouvir os membros e nem os membros a ele. 13 

A Profa. Dra. Tatiane, Coordenadora do programa, deu início a sessão virtual passando a 14 

palavra para a Profa. Sílvia que explicou alguns pontos sobre a necessidade de maior 15 

clareza para que os docentes tenham mais facilidade nos pontos específicos para o 16 

preenchimento das suas produções na plataforma Sucupira, trabalhando em formato de 17 

planejamento estratégico. Prorrogações de integralização do curso: A profa. Tatiane 18 

relatou a importância da interação entre orientadores e orientados para evitar ao máximo 19 

que seja solicitada prorrogação para conclusão do curso, uma vez que esse é um dos 20 

pontos cruciais para a conceituação do programa diante da análise da CAPES, em casos 21 

excepcionais, como cita o regulamento do curso, haverá a possibilidade de prorrogação, 22 

desde que a justificativa seja coerente e que a mesma seja deliberada em reunião, não 23 

mais podendo ocorrer por e-mail, uma vez que muitos casos precisam ser debatidos. 24 

Qualificação da aluna Pauline Maria Reis Costa, orientanda do Prof. Dr. Francisco 25 

José Peixoto Rosário: A secretaria recebeu a solicitação de qualificação da aluna em 26 

questão e encaminhou para análise da CAI via e-mail, onde houve questionamento da 27 

Profa. Dra. Sílvia sobre a não aderência do trabalho à TT e PI e a mudança da composição 28 

da banca, a Coordenação alertou sobre a possibilidade da CAN e CAA indeferirem o 29 

processo de emissão do selo para o diploma caso fosse detectada a inexistência dessa 30 

aderência, abriu-se discussão e foi deliberado pela aprovação condicionado à inclusão da 31 

Profa. Dra. Eliana Silva de Almeida na banca examinadora e a ciência do orientador sobre 32 

a iminência do indeferimento pelas comissões externas. A Profa. Dra. Luciana Peixoto 33 

Santa Rita, que faz parte da composição da nova banca examinadora, relatou que não 34 

estava ciente da substituição de membros da banca anterior e que a profa. Tatiane, que 35 

fazia parte da primeira banca, teria orientado sobre a falta de aderência em TT e PI no 36 

trabalho. 37 

 38 

Nada mais havendo a tratar, a coordenação do PROFNIT deu como encerrada a reunião 39 

não presencial, e para constar, eu, Marcos André Marques Alves, lavrei a ata que vai 40 

assinada pelos que a aprovarem na reunião ordinária subsequente. 41 

 42 

 43 

Ata a ser aprovada na reunião de _12_/_08_/_2020_ 44 
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