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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 

DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

NO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e 1 

trinta minutos, na sala de vídeo conferência da PROPPG, reuniu-se o Comitê de 2 

Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a Presidência 3 

do Pró-Reitor de Graduação, Rodrigo Nogueira de Codes. Estiveram presentes: Maria 4 

de Lourdes Fernandes de Medeiros, Valdenize Lopes do Nascimento, Júlio César 5 

Pereira Barbosa, Manoel Reginaldo Fernandes, Adrian José Molina Rugama, 6 

Leonardo Fernandes França, Sueldes de Araújo, Celeneh Rocha de Castro. 7 

Membros com falta justificada: Valdemir Praxedes da Silva Neto, Wesley de 8 

Oliveira Santos. A reunião foi realizada por vídeo conferência entre Mossoró e 9 

Caraúbas, tendo em vista ser feriado em Pau dos Ferros. Constatada a existência de 10 

quórum legal, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes, leu a seguinte 11 

pauta: Primeiro ponto: Discussão sobre a proposta de Regulamento dos Cursos de 12 

Graduação. O presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes, iniciou a reunião 13 

apresentando o novo membro representante titular do Centro de Ciências Exatas e 14 

Naturais, Júlio César Pereira Barbosa. Todos fizeram uma rápida apresentação para 15 

situar o novo membro. Rodrigo Nogueira de Codes explicou rapidamente o que faz o 16 

Comitê de Graduação. Em seguida foi retomada a discussão do regulamento da 17 

graduação a partir do artigo duzentos e onze. O presidente do Comitê, Rodrigo 18 

Nogueira de Codes situou os presentes sobre a discussão em torno do horário de aula. 19 

Falou que existe a possibilidade de aumentar os horários da manhã e da tarde para seis 20 

horários no lugar de cinco. Valdenize Lopes do Nascimento apontou que essa 21 

mudança pode incidir nos horários de reuniões de departamentos, centros e monitorias. 22 

Rodrigo Nogueira de Codes falou que uma das sugestões seria que esses horários 23 

funcionassem para os campi do interior apenas. Leonardo Fernandes França sugeriu 24 

que dentro do horário estabelecido fosse adequado para cada caso. Adrian José Molina 25 

Rugama informou que em algumas universidades são quatro horários pela manhã e 26 

quatro à tarde. O que acontece aqui é a elevada carga horária exigida pelos cursos. Em 27 

sua opinião deveria adotar a hora relógio e ser apenas quatro horários. Rodrigo 28 

Nogueira de Codes informou que essa questão tem que ser revista, pois está havendo a 29 

reformulação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia e que isso vai envolver cerca de 30 

vinte cursos por causa das engenharias que serão diretamente afetadas. Adrian José 31 

Molina Rugama explicou que o quinto horário é mal aproveitado, a maioria não usa. A 32 

sua proposta é que sejam quatro horários de sessenta minutos. Para isso, sugere que haja 33 

um estudo de impacto para observar se isso seria viável. Rodrigo Nogueira de Codes 34 

sugeriu estabelecer uma subcomissão para estudar o assunto. Valdenize Lopes do 35 
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Nascimento falou que já está funcionando como está e que não deveria mudar. Rodrigo 36 

Nogueira de Codes sugeriu deixar como está e se houver manifestação, que seja 37 

quando o regulamento for por vias normais para os Centros. Sua sugestão foi acatada. 38 

Em seguida apresentou o artigo duzentos e doze para discussão. Valdenize Lopes do 39 

Nascimento sugeriu colocar “até duzentos dias letivos”. Foi retirado o vocábulo 40 

“consecutivas” e acrescentado a expressão, “no mínimo” antes de dezessete semanas e 41 

antes de cem dias e acrescentado “por semestre”. Leonardo Fernandes França sugeriu 42 

acrescentar o parágrafo terceiro: “Que a reposição possa ser aplicada dentro do semestre 43 

letivo, mediante acordo entre professor e aluno sobre horário e data, desde que não haja 44 

prejuízo dos demais componentes curriculares do tipo disciplinas e módulos assumidos 45 

pelo discente”. Em seguida passou-se a discussão do artigo duzentos e treze. Adrian 46 

José Molina Rugama sugeriu um caput para esse artigo, pois da maneira como estava 47 

faltava uma especificação do que seria aproveitamento. Celeneh Rocha de Castro 48 

explicou que tem que haver alusão a ressalva no caso de mobilidade para que não haja 49 

confusão no aproveitamento. As sugestões de Adrian José Molina Rugama para esse 50 

artigo foram acatadas. Em seguida passou-se à discussão do artigo duzentos e catorze. 51 

Leonardo Fernandes França sugeriu acrescentar o que já foi discutido anteriormente 52 

no documento em relação a aproveitamento de disciplinas ou módulos. Sueldes de 53 

Araújo propôs retirar o parágrafo segundo. Leonardo Fernandes França propôs 54 

manter. Em votação, obtiveram-se sete votos favoráveis pela retirada do parágrafo e um 55 

voto contrário. Foram acrescentados também os parágrafos terceiro e quarto. Em 56 

seguida, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes, agradeceu a presença de 57 

todos os membros e deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta e cinco 58 

minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que 59 

será assinada pelos presentes, quando aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 60 

Presidente: 61 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 62 

Representante do COMFOR 63 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 64 

Representante do NEAD 65 

Valdenize Lopes do Nascimento___________________________________________  66 

Representantes dos Centros: 67 

Júlio César Pereira Barbosa_______________________________________________ 68 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 69 

Adrian José Molina Rugama_______________________________________________ 70 

Leonardo Fernandes França_______________________________________________ 71 

Sueldes de Araújo________________________________________________________ 72 

Representante dos Técnicos Administrativos: 73 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 74 


