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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO. 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 1 

minutos, na sala de reuniões da PROGRAD, reuniu-se o Comitê de Graduação da 2 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a Presidência do Pró-Reitor 3 

de Graduação, Rodrigo Nogueira de Codes. Estiveram presentes os membros: 4 

Rodrigo Nogueira de Codes, Daniel Faustino Lacerda de Souza, Wildoberto 5 

Batista Gurgel, Manoel Reginaldo Fernandes, Vinicius Gomes de Castro, Lázaro 6 

Fabrício França de Souza, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Manoel Denis 7 

Costa Ferreira, Wesley de Oliveira Santos, Milena Paula Cabral de Oliveira e 8 

Douglas Diógenes Holanda de Souza. Membros com faltas justificadas: Maria de 9 

Lourdes Fernandes de Medeiros. Convidados: Adrian José Molina Rugama e 10 

Pompeu Paes Guimarães. Verificada a existência de quórum legal, o presidente do 11 

Comitê Rodrigo Nogueira de Codes leu os seguintes pontos da PAUTA: Primeiro 12 

ponto: Deliberação sobre o PPC de Engenharia Florestal do campus Mossoró; Segundo 13 

ponto: Deliberação sobre a metodologia de apreciação e deliberação do Regulamento 14 

dos Cursos de Graduação; Terceiro ponto: Minuta de Resolução sobre Estágio 15 

Supervisionado; Quarto ponto: Outras ocorrências. Posta em votação, a pauta foi 16 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente do Comitê apresentou o primeiro 17 

ponto para discussão, passando a palavra para Adrian José Molina Rugama para que ele 18 

apresentasse o seu relatório sobre o PPC do curso de Engenharia Florestal. Adrian José 19 

Molina Rugama iniciou situando os presentes sobre a sua relatoria que foi baseada nos 20 

critérios estabelecidos pela PROGRAD. Explicou como fez seu parecer, salientando que 21 

não se demorou na parte legislativa e na parte pedagógica por não ser sua atribuição. 22 

Seu trabalho foi mais na parte técnica e específica do curso. Disse que em relação ao 23 

histórico, o PPC sofreu duas alterações em dois mil e treze e em dois mil e quinze. O 24 

principal destaque foi que o curso passou pela avaliação do MEC, obtendo conceito 25 

quatro. Rodrigo Nogueira de Codes frisou que em relação às atualizações, não será 26 

mais permitido alterar apenas a estrutura curricular, a atualização terá que ser no PPC 27 

todo. Adrian José Molina Rugama disse que outro destaque do curso foi ter obtido 28 

também o conceito quatro no ENADE. Na contextualização da área do conhecimento 29 

chamou a atenção para que o PPC traga dados atualizados. Sugeriu também que 30 

aproveitem o histórico do PPC de dois mil e dez para que a memória do curso não seja 31 

perdida. Propôs relatarem mais detalhadamente sobre as mudanças estruturais ocorridas 32 

no curso. Sobre as finalidades, objetivos e justificativas do curso, sugeriu atualizar esses 33 
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dados porque foram utilizados os do PPC de dois mil e dez, no que diz respeito ao 34 

egresso administrar os recursos florestais. Disse que a forma de ingresso não aparece no 35 

PPC, aparecem formas de acesso que dizem respeito à acessibilidade. Na estrutura 36 

curricular observou que a carga horária estava alta na versão de dois mil e dez, mas que 37 

essa versão ficou mais enxuta. Sentiu falta de uma tabela resumo separada por núcleos. 38 

Notou também incongruências na questão da carga horária. Faltou descrever as 39 

competências da coordenação do curso. Em relação ao corpo docente faltou a descrição 40 

do perfil. O representante da comissão responsável pela atualização do PPC respondeu 41 

que preferiram deixar mais aberta. Celeneh Rocha de Castro disse que na avaliação do 42 

curso, o MEC exige esse perfil. Adrian José Molina Rugama disse que na 43 

infraestrutura sentiu falta de referencial teórico. Encerrou recomendando a aprovação 44 

condicionada às alterações sugeridas. Celeneh Rocha de Castro e Rodrigo Nogueira 45 

de Codes explicaram como era o fluxo de análise e aprovação do PPC para os novos 46 

membros do Comitê. Rodrigo Nogueira de Codes iniciou as observações dizendo que 47 

a carga horária estava superior a carga horaria limite que era de três mil e seiscentas 48 

horas para as engenharias e perguntou se não seria possível enxugar mais essa carga 49 

horária. Outro ponto foi sobre a alteração da estrutura curricular. Alertou para o fato de 50 

que os alunos que não migrarem ter que ter direito a cursar a estrutura anterior. Sugeriu 51 

procurarem Keina Cristina, servidora da biblioteca para obter maiores informações 52 

sobre a bibliografia. Vinicius Gomes de Castro falou que tentaram nessa nova versão 53 

diminuir a carga horária, mas esbarraram na questão da entrada anual e se houvesse 54 

divisão para dois semestres os docentes não conseguiriam cumprir a carga horária 55 

mínima. Wildoberto Batista Gurgel chamou a atenção para a disciplina Metodologia 56 

Científica aplicada a Engenharia Florestal que não existe nessa nomenclatura por ser 57 

uma disciplina filosófica. Sugeriu dissolver essa disciplina de Metodologia Científica no 58 

TCC e a disciplina Ética e Legislação que está no final do curso, viesse para o início do 59 

curso. Wesley de Oliveira Santos sugeriu acrescentar a carga horária e os núcleos de 60 

formação na tabela resumo. Perguntou se o TCC será em diversas modalidades. 61 

Vinicius Gomes de Castro respondeu que será uma monografia. Adrian José Molina 62 

Rugama sugeriu que a comissão leia o seu relatório porque na reunião não tinha dado 63 

tempo relatar tudo, mas lá estavam contempladas, inclusive essas observações que estão 64 

sendo relatadas pelos membros. Lázaro Fabrício França de Souza pontuou sobre a 65 

disciplina de Ética e Legislação dever está no inicio do curso. Sugeriu repensar o nome 66 

da disciplina Metodologia Científica que poderia ser Métodos e Técnicas de Pesquisa e 67 

poderia estar no terceiro semestre. Sugeriu inserir uma disciplina optativa relacionada à 68 

antropologia ou sociologia ambiental para contemplar as questões sociais e o campo. 69 

Milena Paula Cabral de Oliveira disse que colaboraram com o relator e concordam 70 

com seu relatório e que as comissões responsáveis pelas atualizações de PPCs deveriam 71 
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trabalhar mais alinhadas com o Setor Pedagógico. Sugeriu reverem os pré requisitos 72 

para que não acabem travando o curso. Pediu compreensão em relação à forma de 73 

organização da carga horária levando em consideração a realidade social dos alunos. 74 

Celeneh Rocha de Castro sugeriu inserir um quadro resumo no item 1.3 com os dados 75 

do curso. Outra coisa que sentiu falta foram os conteúdos sobre prevenção e combate a 76 

incêndios e desastres. Não havendo mais nenhuma observação a ser feita, Rodrigo 77 

Nogueira de Codes pôs em votação e o PPC foi aprovado com uma abstenção 78 

condicionado às alterações sugeridas. No segundo ponto: deliberação sobre a 79 

metodologia de apreciação e deliberação sobre o Regulamento da Graduação, Celeneh 80 

Rocha de Castro explicou como se deu a criação e organização do Regulamento. 81 

Rodrigo Nogueira de Codes explicou que a proposta do CONSEPE seria que o 82 

Regulamento fosse transformado em resoluções. Mas como não ficou bem explicado 83 

naquele momento voltou para que o Comitê determinasse a metodologia de apreciação. 84 

Apresentou quais resoluções já foram aprovadas recentemente e que serão incorporadas 85 

ao Regulamento. Wildoberto Batista Gurgel explicou que o Regulamento era um 86 

trabalho de síntese e que não revogava resolução já existente. Celeneh Rocha de 87 

Castro explicou que já existia uma proposta de resolução para instituir o Regulamento. 88 

Wildoberto Batista Gurgel sugeriu copiar a proposta já existente que foi feita no 89 

Regimento: consulta pela comunidade, comissão organiza as propostas encaminhadas 90 

pela comunidade, formar comissões no CONSEPE para análise do documento geral. 91 

Daniel Faustino Lacerda de Souza disse que há que se ter cuidado em explicar de 92 

forma que não haja confusão no entendimento. Wildoberto Batista Gurgel sugeriu que 93 

algum membro do Comitê visitasse os departamentos explicando a proposta. Em 94 

votação, essas propostas foram aprovadas por unanimidade. No terceiro ponto de pauta 95 

foi posta em discussão a minuta de resolução sobre estagio supervisionado. Rodrigo 96 

Nogueira de Codes explicou o porquê dessa minuta de resolução que foi criada para 97 

contemplar a Lei de Estágio que não estava contemplada na anterior. Apresentou a 98 

servidora Danielly Mendes que é responsável pela operacionalização do estágio 99 

supervisionado na UFERSA. Em seguida sugeriu que analisassem ponto a ponto. No 100 

último considerando da minuta relativo ao regimento geral foi retirado o termo 101 

“regimento geral” e posto considerando a necessidade de atualização de regulamentação 102 

de estágio no âmbito da UFERSA. Wildoberto Batista Gurgel sugeriu modificar o 103 

artigo primeiro para contemplar o objeto da resolução. No artigo segundo, Celeneh 104 

Rocha de Castro sugeriu retirar a competência da PROGRAD na definição, pois já 105 

estar contemplado em outro lugar. No artigo terceiro, Danielly Mendes sugeriu colocar 106 

algum dispositivo sobre como as atividades realizadas pelo aluno no estágio não 107 

obrigatório poderiam ser aproveitadas no curso como atividades complementares, se 108 

estivessem previstas no PPC. Foi substituído o vocábulo “estudante” por “discente”. No 109 
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artigo quarto foi deslocado a conjunção “ou” para melhor entendimento do texto. No 110 

artigo quinto, foi posto que o discente deva ter vinculo ativo ou formando com a 111 

UFERSA. No artigo sexto, houve muita discussão entre o termo formalização e 112 

celebração. Foi decidido pelo termo formalização. O termo plano de atividades foi 113 

transferido para o parágrafo único. O presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de 114 

Codes, sugeriu continuar a discussão na próxima reunião do Comitê. Em seguida, 115 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às dezessete horas e seis 116 

minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que 117 

será assinada pelos presentes, quando aprovada.  118 

Presidente: 119 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 120 

Representante do COMFOR 121 

Rodrigo Nogueira de Codes ______________________________________________ 122 

Centro de Ciências Exatas e Naturais 123 

Daniel Faustino Lacerda de Souza_________________________________________ 124 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: 125 

Wildoberto Batista Gurgel_________________________________________________ 126 

Centro de Engenharias: 127 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 128 

Centro de Ciências Agrárias: 129 

Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 130 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 131 

Lázaro Fabrício França de Souza____________________________________________ 132 

Centro Multidisciplinar de Angicos: 133 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante______________________________________ 134 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 135 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 136 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros: 137 

Wesley de Oliveira Santos_______________________________________________ 138 

Representante dos Técnicos Administrativos: 139 

Milena Paula Cabral de Oliveira___________________________________________ 140 

Representante do DCE: 141 

Douglas Diógenes Holanda de Souza_______________________________________ 142 

Secretária Executiva da PROGRAD: 143 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 144 


