
 Para a primeira edição do 
“Informativo Cpesq”, entrevistamos 
o professor doutor Thieres George 
Freire da Silva. Há oito anos na 
Unidade Acadêmica de Serra Talha-
da o mesmo leciona nos Cursos de 
Graduação em Agronomia e Zoo-
tecnia nas disciplinas de Agrometeo-
rologia e Meteorologia, respectiva-
mente. Além disso tem atuado nos 
Cursos de Pós-graduação em Pro-
dução Vegetal (UAST/UFRPE) e 

Engenharia Agrícola (UFRPE/SEDE). 

Cpesq – Thieres, conte-nos um 
pouco sobre a sua trajetória acadê-

mica. 

Prof. Thieres - Sou formado em 
Engenharia Agronômica pela Univer-
sidade do Estado da Bahia (UNEB), 
Campus Juazeiro - BA. Durante a 
graduação, participei 3 anos e meio 
do Programa de Iniciação Científica, 
concluindo o curso no ano de 2004. 
Em seguida, cursei Mestrado e Dou-
torado em Meteorologia Agrícola, 
pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), entre 

os anos de 2005 e 2009. In-
gressei na UFRPE - UAST em 
2010, onde criei o “Grupo de 
Agrometeorologia no Semiári-
do (GAS)”. Desde então, ve-
nho trabalhando com culturas 
vegetais de apelo regional, e 
também com a questão da 
mudança do uso do solo e sua 
influência no clima regional. 
Faço parte de dois programas 
de pós-graduação: Produção 
Vegetal (UFRPE – UAST), do 
qual sou vice-coordenador, e 
Engenharia Agrícola (UFRPE – 
Sede). Em 2016, fui contempla-
do com a bolsa de produtivida-
de do CNPq. Recentemente, 
fui aclamado presidente da 
Sociedade Brasileira de Agro-

meteorologia – SBAGRO.   

Cpesq – Qual é a sua principal 

linha de pesquisa? 

Prof. Thieres – Tenho estu-
dando, principalmente, como o 
desmatamento da caatinga 

impacta no clima regional e 
intensifica o processo de de-
sertificação. Consequentemen-
te, estudo práticas agronômi-
cas corretas para serem inseri-
das nestes ambientes. Atual-
mente, reflorestar a caatinga é 
muito difícil, mas a inserção de 
áreas agrícolas sustentáveis é 
uma possibilidade de amenizar 
o impacto da mudança climáti-

ca na região. 
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NESTA EDIÇÃO: 

Comissão de 

Pesquisa 

Cpesq - Como é trabalhar com pesquisa na 

UFRPE – UAST?  

Prof. Thieres - O desafio é grande, mas é 
algo muito prazeroso. É diante das dificuldades 

que conseguimos sobressair, 
fazer coisas novas. Uma frase 
que eu escutei e achei bem 
interessante é: você ser bom, 
onde tem tudo, é maravilhoso, 
mas você ser bom, onde não 
tem nada, é desafiador. No 
início, para trabalhar com pes-
quisa, eu utilizava a infraestru-
tura do Instituto Agronômico 
de Pernambuco (IPA). Com o 
decorrer do tempo, com a 
empolgação e a vontade de 
crescer junto com a instituição, 
eu consegui aprovar projetos, 
captar recursos, e fazer outras 
parcerias. Assim, consegui 
montar uma área experimental 
dentro da UFRPE -UAST, que 
chamo de “Centro de Referên-

............................................................................................
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cia de Estudos Agrometeoroló-
gicos de Palma e outras Plantas 
Forrageiras”. Coordeno tam-
bém a área de estudo CAAM-
DES-AT (Caatinga, Plantas 
CAM e Áreas em Desertifica-
ção em Interação com a At-
mosfera), que é constituída por 

várias paisagens no semiárido.    
Cpesq – Ao analisar o seu 
currículo, percebi que você 
também trabalha com exten-

são. 

Prof. Thieres – Sim. Eu não 
faço pesquisa para engavetar. 
Acredito que os resultados das 
pesquisas têm que chegar até o 
produtor. Se não chegar, esta-
remos no caminho errado. 

Nesse sentido, estou 
planejando, em parceria 
com outros professores, 
criar o projeto “Palmas da 
UAST para o Semiárido”. 
A princípio, o objetivo é 
atender os produtores 
beneficiados pelo progra-
ma de melhoramento 
genético de ovinos da 
Estação de Agricultura 
Irrigada de Parnamirim 
(EAIP). Criaremos módu-
los demonstrativos e 
vamos auxiliar os produ-
tores a implantar áreas de 
cultivo de palma irrigada. 
Além do apoio técnico, 
serão doadas bombas e 

fitas de irrigação.  
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A Iniciação Científica 
Por [Jardel Moreira] 

 
 
 
A iniciação científica foi o primeiro 

passo que dei na formação de um “verdadeiro 
profissional”, antes dela eu era apenas mais 
um aluno, sem saber ao menos qual área 
gostaria de seguir dentro do meu curso. Des-
de os primeiros projetos senti-me instigado a 
me envolver com o curso e consegui aos 
poucos mais segurança nas apresentações 
de seminários e/ou trabalhos em geral. 
        A grande responsabilidade do início 
precoce na iniciação científica é reverberada 
em todos os sentidos: “- Na escrita científica, 
na oratória, na didática e domínio de assuntos 
dentro e também fora da área na qual traba-
lho”. Toda essa bagagem dada pela pesquisa 
advém da prática em campo do que vejo em 
sala, das atribuições adquiridas nas análises 
em laboratório, nos relatórios constantemente 
escritos e nas apresentações parciais e finais 

feitas em cada projeto. 
        A princípio, chegou a assustar uma de-
manda tão grande de trabalho somado as 
cadeiras que devia pagar, todavia, após três 
anos seguidos de pesquisa vejo que já evoluí 

bastante e obtive a maturidade para aceitar 
que ainda tenho muito a aprender. Vejo a 
iniciação científica como algo além de um 
simples programa para incentivar a pesquisa, 
é uma porta aberta, cheia de oportunidades e 
conhecimento, é difícil a decisão para abri-la, 
contudo, uma vez aberta ninguém aceita 
fechá-la. 

        Bom seria se todo aluno pudesse, ou 
desejasse, ser lápido como eu fui, a rela-
ção aluno-orientador mostra-nos como 
nossa responsabilidade é grande, porém 
gratificante. Somos privilegiados por ter 
direito a tanto conhecimento, por ter quem 
nos repasse e mais ainda por poder ver 
esse conhecimento em prática, testá-lo e 
analisá-lo de forma precisa. Claro que não 
é fácil, pouco tempo, a falta de estrutura e 
outros empecilhos do dia a dia retiram 
muitos do caminho da pesquisa, no meu 
caso, busquei uma forma de administrar 
meu tempo, associei a estrutura com as 
adversidades que enfrentarei no campo e 
fiz de cada empecilho uma nova meta a 
ser superada. 
        Por fim, vejo que cresci e ainda pos-
so crescer, assim como qualquer um que 
queira e mostre-se disposto a galgar essa 
evolução. Continuarei na iniciação científi-
ca e digo a vocês alunos: “A subida só é 
árdua porque no topo está realmente o 
apogeu de quem subir”. 

“A iniciação científica é algo além de 

um simples programa para incentivar a 

pesquisa, é uma porta aberta, cheia de 

oportunidades e conhecimento (Jardel 

Moreira). 

Cpesq – Quais são as principais parceri-
as que você estabeleceu, nestes 8 anos 

de UFRPE- UAST? 

Prof. Thieres - Hoje eu tenho duas 
parcerias muito fortes: Embrapa Semiári-
do e IPA (Instituo Agronômico de Per-
nambuco). Com estas parcerias, consegui 
muitos recursos para a instalação de 
áreas experimentais e para a compra de 
equipamentos. E graças a eles é que hoje 
eu posso conduzir pesquisas. Desde que 
cheguei na UFRPE - UAST, tenho aprova-
do, junto com os meus parceiros, em 
torno de 1 projeto por ano, além de 
outros benefícios, como as bolsas de 
estudo captadas junto à própria UFRPE/
CNPq e à FACEPE (Fundação de Amparo 

à Ciência e Tecnologia de Pernambuco).  

Cpesq – Atualmente, você tem quantos 

orientados? 

Prof. Thieres - São 2 alunos de pós 
doutorado, 4 doutorandos, 5 mestran-
dos, e entre 15 e 20 alunos de graduação 

dos Cursos de Agronomia e Zootecnia. 

Cpesq – Como é coordenar um grupo 

tão grande de alunos? 

Prof. Thieres - Eu prezo muito a for-
mação de recursos humanos. Não adian-
ta o aluno realizar atividades de campo, 
sem saber o porquê de cada ação. Não 

adianta trabalhar na área experimen-
tal e não saber processar dados, fazer 
gráficos e escrever. Para garantir uma 
formação de qualidade, eu vinculo 
todos os alunos de graduação a pes-
quisas de alunos de pós-graduação, 
que ficam como supervisores. Assim, 
todos os estudantes que trabalham 
corretamente têm publicações, tanto 
em eventos quanto em revistas cien-
tíficas. O maior reconhecimento do 
trabalho do aluno é a co-autoria em 

artigos científicos.   

Cpesq – Então, mais uma vez você 
reforça a necessidade da cooperação 

no trabalho científico? 

Prof. Thieres - Em um grupo, se 

não houver cooperação e articulação, 

você não consegue trabalhar. Eu 

percebo que sem cooperação, muitos 

alunos ficam parados, sendo apenas 

mão-de-obra, sem evoluir. E não é 

isso que eu quero. Eu conscientizo os 

estudantes de graduação quanto à 

importância da pós-graduação, mas 

não com o único intuito de formar 

pesquisadores. A pós-graduação qua-

lifica, capacita, amplia conhecimentos. 

Atualmente, existe um déficit de 

mestres e doutores no mercado de 

trabalho, já que a maioria destes 

profissionais vislumbra um emprego 

público.  

Cpesq – Então você acredita que 

existem nichos de mercado que não 

são explorados? 

Prof. Thieres – Nichos que deveri-

am ser mais procurados. Quem tem 

especialização, como por exemplo 

mestrado e doutorado, poderá esco-

lher os melhores empregos. Quem 

não tem, terá que procurar qualquer 

emprego. Procuro conscientizar os 

alunos de que o fim da vida não é um 

concurso público. Muitos empregos 

da iniciativa privada são mais bem 

remunerados do que alguns cargos 

públicos.   

Concurso interno logomarca da CPesq 

A Comissão de Pesquisa convida à 
todos os docentes, técnicos, discen-
tes e comunidade em geral para par-
ticipar do “Concurso interno para 
escolha de logomarca da Comissão 

de Pesquisa”. 

Aqueles que tiverem interesse deve-
rão desenvolver uma arte alusiva a 
Pesquisa e sua importância para a 
Unidade Acadêmica de Serra Talhada. 
A melhor marca será escolhida e 

receberá uma premiação por mérito. 
O edital está disponível no diretório 
da comissão de Pesquisa no site da 

UAST. 



versidade e Conservação. Com o 
desenvolvimento da Unidade observa-
ram-se um avanço no número de 
projetos de Pesquisas aprovados pelo 
Conselho Técnico Administrativo 

(CTA) da Unidade (Figura 2). 

 No total já são 284 projetos 
registrados no decorrer da história da 
Unidade. Dos quais aproximadamente 
67%  ocorreram entre os anos de 

2013 e 2017. 

 A Unidade Acadêmica de 
Serra Talhada  (UAST) iniciou seu 
funcionamento no ano de 2006. Sen-
do resultado do Programa de Expan-
são das Universidades. Atualmente a 
mesma disponibiliza a Sociedade em 
geral nove cursos de graduação na 
modalidade Bacharelado: Administra-
ção, Agronomia, Ciências Biológicas, 
Economia, Engenharia de Pesca, Siste-
mas da Informação e Zootecnia, bem 
como licenciaturas: Química e Letras. 
Adicionalmente, a UAST oferta desde 
2011 cursos em nível de Pós-
graduação: Produção Vegetal e mais 
recentemente o Mestrado em Biodi-

Reportagem especial: Panorama de 
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 Um Grupo de Pesquisa pode ser 
definido como um conjunto de indivíduos 
(Pesquisadores e estudantes)  que apresen-
tam envolvimento contínuo com a Pesquisa 
e que se organizam em torno de uma ou 
mais linhas de Pesquisa. 
 Atualmente a UAST dispõe de 31 
Grupos de Pesquisas cadastrados junto ao 
CNPq, que se consolidaram ao longo da 
história da Unidade. Sendo que destes, 23 

atualmente  en-
contram-se certi-
ficados,  pela 
UFRPE, 4 não 
certificados e 4 
em situação de 
preenchimento.  
 Quando 
se avalia a distri-
buição destes por 

grandes áreas 
do conheci-
mento, os mesmos são distribuídos da 
seguinte forma: Administração (3), 
Educação (4),  Ecologia (1), Agronomia 
(3), Saúde (2), Fisiologia (1), Recursos 
Florestais (1), Recursos Pesqueiros (2), 
Zootecnia (3), Microbiologia (1), Lin-
guística (1), Química (3), Ciências da 
Computação (1), Engenharia Elétrica 
(1), Sociologia (1), Letras (1), Bioquími-

ca (1). 

 Os Grupos de Pesquisas 

devem incentivar a multidisciplinariedade. Nor-
malmente o mesmo apresenta um membro 
líder que deve ser um docente da UFRPE , 
com titulação de Doutor. Os grupos de pes-
quisa são gerenciados pelo Diretório de Gru-
pos de Pesquisa do Conselho Nacional do 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). De modo que maiores informações 
poderão ser obtidas por meio do endereço 

eletrônico: http://lattes.cnpq.br/web/dgp.  

 

A comissão de pesquisa da tem a finalidade 
de orientar ações no campo da Pesquisa e 
tecnologia, além de zelar pela execução da 
mesma estimulando a produção das mesmas 
na Instituição. A comissão é constituída por 
cinco membros: um presidente, um eventual 
substituto e três membros titulares, os quais 
são eleitos por meio de consulta pública e 
normas propostas pela Instituição, com 
mandato de dois anos, podendo o membro 
concorrer para um novo mandato. A eleição 
para a composição desta comissão durante o 
período de 2017-2019 ocorreu em 14 de 
março de 2017, sendo eleitos os seguintes 

membros:  

Grupos de Pesquisa na UAST 
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Prof.ª Ana Paula Gomes Pinto  

(Membro CPesq)     

Possui graduação em zootecnia (2006), 

mestrado em Genética e Melhoramento 

(2008) e doutorado em Zootecnia (2012). 

Tem experiência em Zootecnia, com ênfase 

em Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos. 

Prof.ª Diana Ferreira Freitas 

(Membro CPesq)                        

Possui graduação em Engenharia Agronômi-

ca (2003), mestrado em Agronomia (2008), 

doutorado em Solos e Nutrição de Plantas 

(2012).  

Luciana Sandra B. de Souza 

(Presidente CPesq) 

 Mestrado em Meteorologia Agrícola (2011) e 

doutorado em Meteorologia Agrícola (2014). 

Tem experiência em Bioclimatologia e Hidro-

logia, com ênfase nas relações entre a atmos-

fera-biosfera, micrometeorologia . 

Prof.ª Mônica Calixto R. Holanda 

(Eventual Substituto) 

 Mestrado em Zootecnia (1998) e douto-

rado em Zootecnia (2005). Tem experiên-

cia em produção e nutrição de não-

ruminantes com ênfase em Suinocultura. 

Prof. Plínio Pereira Gomes Júnior 

(Membro CPesq) 

 Mestrado e doutorado em Genética. Tem 

experiência em Genética  com ênfase em: 

Aedes, genética, genética de populações, 

variabilidade e controle biológico  

Contato: cpesquast@ufrpe.br 



 Quando os membros atuais assumiram a comissão de Pesquisa na UAST 

virão ao longo do período de atuação a necessidade de estreitar cada vez mais a 

relação entre a comunidade “UASTIANA” e a CPesq, bem como a possibilidade de 

maior atuação desta. Nesta premissa, após conversas internas os membros decidi-

ram dentre outras coisas, pela criação do “Informativo CPesq”, cujo objetivo é tra-

zer a comunidade Uastiana informações sobre as pesquisas desenvolvidas na Unida-
de Acadêmica de Serra Talhada, bem como oportunidades de eventos, e editais 

abertos. Esperamos que tenham gostado do conteúdo ao mesmo tempo em que nos 

colocamos à disposição para receber contribuições e sugestões. 

Pós-Graduação em Foco - Programas da UAST 
Linhas de Pesquisa conduzidas na UAST 
Dicas CPesq: “Informações sobre a tramitação de projetos” 
Entrevista com Docente 
O que eu faço é importante... Relato de discentes  

 

Na próxima edição... 

Estamos no 
Facebook: 

CPesqUAST 

Reitora 

Maria José de Sena 

 

Vice-Reitor 

Marcelo Carneiro Brito Leão 

 

Pró-Reitora de Pesquisa 

Maria Madalena Pessoa Guerra 

 

Coordenador de Pesquisa 

Valdomiro Severino de Souza Júnior 

 

Diretora Geral e Acadêmica (UAST) 

Katya Maria Oliveira de Sousa 

 

Eventual Substituta 

Cintia Beatriz de Oliveira 

 

Comissão de Pesquisa 

Ana Paula Gomes Pinto 
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Plínio Pereira Gomes Júnior 
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Siga-nos no FACEBOOK: CPes-

qUAST 

Editais Abertos 

Contato: cpesquast@ufrpe.br 

Pesquisa é Progresso 

Por [Jardel Moreira] 

Na pesquisa há mudança 
Melhorias, comprovação 
Há coerência, confirmação 

 

Na pesquisa há esperança 
Pesquisa é aliança 
Entre saber e desenvolvimento 
É evolução, é crescimento 
É futuro em formação 
Só se “nutri” uma nação 

Se pesquisa for o alimento. 

A ciência qualifica 
E a pesquisa desenvolve 
É a pesquisa que move 
A tecnologia que passa ou fica 
Aos poucos ela modifica 
Dar eficiência e qualidade 
Do campo até a cidade 
Ela sempre está presente 
Adequando-se a ambientes 

Mudando realidades. 

A pesquisa gera progresso 
Dá qualidade de vida 
Transforma, sara feridas 
Deixadas pelo regresso: 
Quando o homem, sem sucesso 
Age de encontro a ciência 
A pesquisa leva consciência 
       Saber e informação 
Alicerçando a educação 

Elucidando transparência. 

“A Pesquisa move” (Jardel Moreira). 

 

Palavras finais: A Concepção do 

Informativo CPesq... 
Por [Luciana Sandra] 

Em destaque! 

 

O Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal da UAST recebeu conceito 4 na última 

avaliação da CAPES. Parabéns à Equipe que faz 

o PPGPV pela conquista e contribuições para o 

desenvolvimento da Pesquisa no Semiárido e 

Brasil. 

Edital PIBIC/PIC 2018/2019 

d a  U F R P E :  h t t p : / /

www.ufrpe.br/br/content/ufrpe

-publica-edital-do-pibic-pic-

20182019 


