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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala de videoconferência da PROPPG, 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: Rodrigo Nogueira 4 

de Codes, Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, Júlio César Pereira Barbosa, 5 

Manoel Reginaldo Fernandes, Adrian José Molina Rugama, Leonardo Fernandes 6 

França, Sueldes de Araújo, Manoel Denis Costa Ferreira, Wesley de Oliveira 7 

Santos e Celeneh Rocha de Castro. Membros com falta justificada: Valdemir 8 

Praxedes da Silva Neto e Gerciane Maria da Costa Oliveira. A reunião foi realizada 9 

por videoconferência entre os câmpus Mossoró, Angicos e Caraúbas. Verificada a 10 

existência de quórum legal, o Presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes 11 

explicou que o motivo dessa reunião era que seu voto no CONSEPE estava 12 

condicionado à discussão no Comitê, ou seja, o Comitê irá discutir o parecer do relator 13 

Manoel Quirino da Silva Júnior. Tendo isso em vista, fez a leitura da pauta seguinte: 14 

Primeiro ponto: Deliberação sobre a minuta de resolução que dispõe sobre os Regimes 15 

de Trabalho e distribuição de carga horária das atividades dos docentes das Carreiras de 16 

Magistério Federal e no âmbito da UFERSA; Segundo ponto: Deliberação sobre 17 

demais pontos de pauta da 3ª Reunião Ordinária do CONSEPE. Rodrigo Nogueira de 18 

Codes explicou que o segundo ponto não vai ser necessário discutir por já ter sido 19 

discutido no Comitê, ficando apenas o primeiro ponto para discussão. Adrian José 20 

Molina Rugama falou que não entendeu bem o que seria discutido no primeiro ponto. 21 

Rodrigo Nogueira de Codes explicou que estão se reunindo para discutir a posição do 22 

Comitê em relação à minuta de resolução sobre a carga horária docente. Nesse sentido, 23 

apresentou o parecer do relator do CONSEPE, com as emendas sugeridas para 24 

discussão. Adrian José Molina Rugama falou que concordava com algumas coisas, 25 

mas outras gostaria de discutir. Wesley de Oliveira Santos disse que não estava 26 

totalmente de acordo com a relatoria. Sueldes de Araújo falou que ia sugerir a retirada 27 

de pauta, pois não concordava que esse ponto devesse ser discutido no Comitê. Adrian 28 

José Molina Rugama explicou que essa era uma determinação do Estatuto, que o voto 29 

do pró-reitor teria que se basear na deliberação do seu comitê. Sueldes de Araújo 30 

continuou afirmando que o Comitê não tinha legitimidade para discutir esse assunto que 31 

afetava diretamente o trabalho do docente.  Rodrigo Nogueira de Codes explicou que, 32 

concordava com sua colocação, mas que teria que seguir o que determinava o Estatuto. 33 

Adrian José Molina Rugama leu o artigo vinte e dois do Estatuto onde se encontrava 34 

essa determinação. Rodrigo Nogueira de Codes lembrou que essa discussão foi 35 
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assunto de deliberação nos departamentos e centros. Leonardo Fernandes França 36 

lembrou que os departamentos estavam com reuniões marcadas para discutirem esse 37 

ponto e sugeriu continuarem a discussão. Adrian José Molina Rugama falou que 38 

entendia a posição de Sueldes de Araújo, pois todos no comitê eram representantes de 39 

Centros, mas iriam colocar a sua posição pessoal, porque ainda não se reuniram com o 40 

seu Centro, ou seja, não estão trazendo a posição do seu Centro. Leonardo Fernandes 41 

França disse que isso fazia parte porque estavam no Comitê para colocar a sua posição 42 

e que geralmente a colocavam em relação a assuntos que não eram discutidos nos 43 

Centros. Sueldes de Araújo continuou colocando que o ponto deveria ser retirado de 44 

pauta e que o Comitê não discutisse esse assunto antes dos Departamentos e dos 45 

Centros, pois esse assunto não era matéria do Comitê que deve discutir apenas matérias 46 

relativas a ensino. Rodrigo Nogueira de Codes colocou que conforme discutido no 47 

CONSEPE, os conselheiros têm dez dias para colocar emendas, que concordava que 48 

teriam que ter prazos, mas que solicitava que fosse discutido no Comitê, pois de 49 

qualquer forma, a PROGRAD teria seu voto no CONSEPE. Adrian José Molina 50 

Rugama reforçou que fosse discutido, pois se não fosse retirado de pauta, a PROGRAD 51 

teria que se abster. Manoel Denis Costa Ferreira falou que o seu departamento fez 52 

reunião, mas que acharam o prazo muito curto e sua proposta seria não aceitar o parecer 53 

do relator e solicitar mais prazo para discussão. Sueldes de Araújo falou que esse tipo 54 

de matéria tinha que ser bem discutido nos departamentos, por ser algo que vai afetar a 55 

vida do professor e que não concordava com a discussão no Comitê, pois não se sentiria 56 

a vontade para emitir sua opinião sem discussão com a base. Continuava propondo a 57 

retirada de pauta e que o pró-reitor fizesse isso também na reunião do CONSEPE, para 58 

que pudesse ser discutido nos departamentos e só depois seguisse para o CONSEPE. 59 

Wesley de Oliveira Santos falou que em Pau dos Ferros não foi repassada essa 60 

demanda de discussão. Acreditava que não tinha dado tempo discutir em todos os 61 

setores e devia ser discutido e que o pró-reitor fizesse a observação de que esse ponto 62 

fosse mais discutido. Rodrigo Nogueira de Codes explicou que esse ponto ainda não 63 

estava na pauta do CONSEPE, seria posto na próxima reunião ordinária, mas poderia 64 

levar ao Reitor a sugestão de interpor mais tempo para discussão. Disse que o que 65 

estava sendo colocado no Comitê era que essa discussão acontecesse antes de se colocar 66 

em pauta. Entendia que essa minuta tinha que ser amplamente discutida e que essa era a 67 

oportunidade de se discutir. Leonardo Fernandes França propôs que se discutisse e 68 

que se pedisse um aumento de prazo e que fosse trazida novamente essa pauta depois 69 

das discussões nos departamentos. Sueldes de Araújo retirou a sua proposta de retirar 70 

de pauta e não houve necessidade de votação. Em seguida fez uma ressalva em relação 71 

ao questionamento da competência do Comitê, pois essa matéria não seria de 72 

competência dele. Leonardo Fernandes França explicou que já existe uma minuta 73 

para propor mudanças no Estatuto, mas que nesse momento ainda não foi posta em 74 

ação, mas pode ser proposta nessas mudanças. Rodrigo Nogueira de Codes disse que 75 
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irá colocar esse assunto em outras ocorrências na reunião do CONSEPE. Passou-se 76 

então a discussão da minuta de resolução sobre carga horária docente. Rodrigo 77 

Nogueira de Codes leu o artigo primeiro e o segundo. Sueldes de Araújo colocou uma 78 

observação em relação a ser ensino, pesquisa ou extensão, no lugar de e extensão. 79 

Adrian José Molina Rugama alertou sobre o parágrafo único, em relação à questão do 80 

mínimo de horas colocado nos anexos, em sua opinião não devia haver esse mínimo. 81 

Leonardo Fernandes França sugeriu retirar de pauta, pois acreditava que não devia 82 

estabelecer limite mínimo e máximo de horas, a não ser que houvesse necessidade 83 

disso. Sueldes de Araújo falou que concordava com essa proposta. Leonardo 84 

Fernandes França propôs colocar e/ou extensão. Celeneh Rocha de Castro explicou 85 

que não há rigidez, pois o texto diz que os docentes poderão distribuir, não é como se 86 

fossem obrigados. Foi acordado que será apenas ou. Foi aprovada, com uma abstenção, 87 

a retirada do parágrafo único. No artigo terceiro, Adrian José Molina Rugama propôs 88 

não discutir porque estava exatamente como constava na Lei do magistério superior e 89 

que não precisaria ser discutido. Só foi observado que não devia colocar legislação 90 

vigente que foi colocado pelo relator, pois pode no futuro, haver muita confusão. 91 

Leonardo Fernandes França disse que acreditava que devesse continuar esse termo. 92 

Sueldes de Araújo falou que não entendia porque o relator colocou esse artigo, pois ele 93 

já estava contido na Lei. Sugeriu suprimir o caput do artigo. Leonardo Fernandes 94 

França falou que isso era feito o tempo todo e não via problema. Adrian José Molina 95 

Rugama explicou que esse artigo falava do regime de trabalho e era necessário que 96 

estivesse colocado. Sueldes de Araújo falou que se a lei já diz como é o regime de 97 

trabalho, não há necessidade de conter na resolução. O que deve conter é como o 98 

professor pode distribuir a sua carga horária. E sua proposta seria retirar todo o artigo 99 

terceiro e colocar que o regime de trabalho será o estabelecido por Lei vigente. Em 100 

votação, essa proposta foi aprovada por unanimidade. Rodrigo Nogueira de Codes 101 

apresentou o artigo quarto para discussão. Leonardo Fernandes França explicou que 102 

existem docentes que não aparecem na UFERSA e tem docentes que só aparecem uma 103 

vez ou duas por semana. E há necessidade que haja um controle, um poder de controle 104 

para que não vire anarquia. Adrian José Molina Rugama disse que a resolução não 105 

deixa claro quais os mecanismos de controle. Rodrigo Nogueira de Codes explicou 106 

que hoje, a fiscalização se dava em termos de carga horária de ensino. Sueldes de 107 

Araújo explicou que esse momento era muito importante, pois estava se discutindo o 108 

papel social da universidade. E que não podíamos especificar que um professor 109 

trabalhava menos e outro mais. E não acreditava que o chefe devia fiscalizar o trabalho 110 

dos docentes. Isso deveria ser pensado em termos de universidade. Leonardo 111 

Fernandes França propôs manter o artigo. Sueldes de Araújo sugeriu retirar a palavra 112 

fiscalizar e substituir por acompanhar. Júlio César Pereira Barbosa perguntou se 113 

acompanhar ia permitir que o chefe entrasse com alguma medida punitiva. Rodrigo 114 

Nogueira de Codes explicou que o chefe deve ser responsável por agir quando for 115 
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necessário em relação ao trabalho do docente. Maria de Lourdes Fernandes de 116 

Medeiros disse que fiscalizar também não vai garantir que seja tomada alguma medida 117 

punitiva. Adrian José Molina Rugama sugeriu acrescentar, “mediante o plano 118 

individual de atividade semestral do docente”. Rodrigo Nogueira de Codes explicou 119 

que hoje já existia no regimento, o plano de atividades que tem que ser apresentado no 120 

início do semestre e o relatório de atividades no final do semestre. Sueldes de Araújo 121 

falou que não concordava com essa palavra fiscalizar porque estava em uma 122 

universidade, e essa palavra não cabia em uma universidade. Adrian José Molina 123 

Rugama colocou que entendia a observação de Sueldes de Araújo, mas a proposta era 124 

que o docente demonstrasse como está realizando as suas atividades e a quem ele vai 125 

apresentar isso. O chefe iria apenas verificar. Leonardo Fernandes França falou que 126 

tinha que haver certo tipo de controle em relação aos professores que não exercem de 127 

forma correta a sua função e sugeriu que sejam acrescentados mecanismos de controle. 128 

Posto em votação sobre deixar os termos “acompanhar ou fiscalizar”. Seis votos a favor 129 

para deixar “acompanhar”, dois contrários e uma abstenção. Em discussão sobre os 130 

mecanismos que devem ser adotados no caso de descumprimento do estipulado no 131 

plano, Leonardo Fernandes França propôs estabelecer um protocolo de ação em 132 

relação ao descumprimento do estabelecido no plano. Sueldes de Araújo falou que 133 

estava se tentando superar essa discussão de punição que era uma visão reducionista. A 134 

sua proposta seria não acrescentar nenhum parágrafo. Leonardo Fernandes França 135 

retirou sua proposta de acréscimo de parágrafos. Rodrigo Nogueira de Codes leu o 136 

artigo quinto e pôs em discussão. Adrian José Molina Rugama disse que, segundo a 137 

Lei, não existe a instância da PROGEPE, sua proposta seria que seja encaminhado 138 

diretamente ao CONSEPE. Rodrigo Nogueira de Codes explicou que isso poderia ser 139 

necessário pela questão do regime de trabalho e que a PROGEPE tinha essa informação 140 

em relação ao banco de professores equivalentes. Adrian José Molina Rugama 141 

entendeu a explicação e acrescentou que deveria ser a última instância após o 142 

CONSEPE. Sueldes de Araújo alertou para o preâmbulo da resolução que fala sobre 143 

regime de trabalho e deveria ser sobre a distribuição da carga horária docente. Sua 144 

proposta seria mudar o preâmbulo. Retirar o termo “regime de trabalho”. Essa proposta 145 

foi aprovada por  essa resolução não tratar sobre regime de trabalho, uma vez que isso já 146 

está estabelecido em Lei e não haver o que possa ser alterado em relação a essa Lei. Em 147 

seguida, passou-se a discussão sobre o que fazer em relação a esse termo citado em 148 

outros artigos. Foi votada a supressão do artigo quinto. Aprovada a supressão por 149 

unanimidade por não conter no preâmbulo sobre regime de trabalho. Júlio César 150 

Pereira Barbosa falou que quando faz o concurso, o docente assume a 151 

responsabilidade de gerar conhecimento e na graduação ele apenas passa o 152 

conhecimento e se houver a restrição para que sejam oito horas, no mínimo para 153 

graduação, isso pode fazer com que o professor não vá para a pós-graduação e sua 154 

proposta seria que não houvesse essa restrição. Sueldes de Araújo falou que a 155 
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resolução estava trazendo uma discussão interessante. Citou que no artigo seis, estava 156 

posto que sejam oito horas, no mínimo para a graduação. E que não achava que devesse 157 

se trazer, por exemplo, a discussão das disciplinas a distância. E que não devia mais ser 158 

discutido esses artigos por se tratar de regime de trabalho que foi suprimido no 159 

preâmbulo. Rodrigo Nogueira de Codes explicou que havia equívocos em relação a 160 

essa carga horária mínima, mas que havia necessidade de estipular algo assim para que 161 

o docente não se dedicasse exclusivamente à pós-graduação. Adrian José Molina 162 

Rugama concordou que deveria haver sim essa carga horária mínima na graduação. 163 

Wesley de Oliveira Santos também concordou com esse posicionamento. Leonardo 164 

Fernandes França propôs que se houvesse sobra de carga horária poderia sim, colocar 165 

quatro horas para a graduação e quatro para a pós-graduação. Adrian José Molina 166 

Rugama alertou para a falta de compromisso com a graduação quando o professor se 167 

envolve muito na pós-graduação e que deveria haver o compromisso com a graduação 168 

para que houvesse excelência na pós-graduação. Júlio César Pereira Barbosa falou 169 

que achava que sim, que deveria haver mais comprometimento com a pós-graduação 170 

porque ela é responsável pela geração de conhecimento. Rodrigo Nogueira de Codes 171 

disse que se existe um mínimo de oito horas para a graduação, o professor da pós-172 

graduação tem que ter esse mínimo de carga horária sim, diferentemente de quem não 173 

atue na pós que poderá ter mais carga horária na graduação. Adrian José Molina 174 

Rugama disse que o objetivo da graduação não era apenas preparar para a pós-175 

graduação, era também preparar o aluno para o mercado de trabalho. Foi posto em 176 

votação para manter quatro horas mínimas para graduação ou oito horas mínimas para 177 

graduação. A favor de oito horas mínimas em curso de graduação presencial: cinco 178 

votos favoráveis. Quatro horas mínimas: dois favoráveis e duas abstenções. Rodrigo 179 

Nogueira de Codes propôs encerrar a discussão e marcar outro momento para 180 

continuar, e o encaminhamento seria levar para o Reitor a extensão do prazo. No caso 181 

de não ser atendido, marcará outra reunião extraordinária para discutir essa resolução. 182 

Em seguida, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião as onze e 183 

quarenta e oito. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente 184 

ata que será assinada pelos presentes, quando aprovada.  185 

Presidente: 186 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 187 

Representante do COMFOR 188 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 189 

Representantes dos Centros: 190 

Júlio César Pereira Barbosa_______________________________________________ 191 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 192 

Adrian José Molina Rugama______________________________________________ 193 

Leonardo Fernandes França________________________________________________ 194 
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Sueldes de Araújo______________________________________________________ 195 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 196 

Wesley de Oliveira Santos________________________________________________ 197 

Representante dos Técnicos Administrativos: 198 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 199 


