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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZENOVE 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Odacir de Almeida Neves, Wildoberto Batista Gurgel, 5 

Manoel Reginaldo Fernandes, Vinicius Gomes de Castro, Raphaela Vasconcelos 6 

Gomes Barreto, Manoel Denis Costa Ferreira, Wesley de Oliveira Santos e Milena 7 

Paula Cabral de Oliveira. Membros com faltas justificadas: Daniel Faustino Lacerda 8 

de Souza, Lázaro Fabrício França de Souza e Maria de Lourdes Fernandes de 9 

Medeiros. Membros com faltas não justificadas: Alexsandro Belém da Silva, Joselito 10 

Medeiros de Freitas Cavalcante e Douglas Diógenes Holanda de Souza. Verificada a 11 

existência de quórum legal, o presidente do Comitê leu os seguintes pontos de PAUTA: 12 

Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre as atas de 2018: 7ª, 8ª Ordinárias e 5ª, 13 

6ª, 7ª e 8ª Extraordinárias (composição anterior); 9ª, 10ª Ordinárias e 9ª Extraordinária 14 

(composição atual); Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre Calendário de 15 

Reuniões Ordinárias do Comitê de Graduação para o ano de 2019; Terceiro ponto: 16 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução sobre Estágio Supervisionado; 17 

Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre o Projeto Pedagógico Institucional 18 

(PPI). Quinto ponto: Outras ocorrências. Em votação, a ata foi aprovada por 19 

unanimidade. O presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes pôs em discussão a 20 

ata da 7ª Reunião Ordinária de 2018. Wesley de Oliveira Santos disse que na linha 21 

treze deveria ser corrigido a sigla PPC e posto Projeto Pedagógico do Curso. Na linha 22 

cinquenta e cinco colocar o acento na palavra sequência. Na linha oitenta e sete colocar 23 

a sigla PAC para a disciplina Projeto Auxiliado por Computador. Wildoberto Batista 24 

Gurgel sugeriu quando citar o curso de Ciência e Tecnologia colocar BCT se for a 25 

sigla. Não tendo mais nenhuma retificação sugerida, a ata foi posta em votação e 26 

aprovada com três abstenções. O presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes 27 

pôs em discussão a Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2018. Wesley de Oliveira Santos 28 

sugeriu acrescentar departamentos na linha vinte e três. Não havendo mais sugestão de 29 

correção, a ata foi aprovada com duas abstenções. O presidente do Comitê, Rodrigo 30 

Nogueira de Codes pôs em discussão a Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2018. Nela 31 

não houve nenhuma sugestão de correção e foi aprovada com três abstenções. Em 32 

seguida, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes pôs em discussão a Ata 33 

da 6ª Reunião Extraordinária de 2018. Wesley de Oliveira Santos sugeriu colocar por 34 

extenso a sigla UFC. Colocar também por extenso a sigla SPE. Não havendo mais 35 
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sugestões de correção, a ata foi aprovada com duas abstenções. Na Ata da 7ª Reunião 36 

Extraordinária de 2018, Wesley de Oliveira Santos sugeriu colocar o conectivo “e” 37 

antes do último nome dos membros. Sem mais sugestões de correção, a ata foi aprovada 38 

com três abstenções. A ata da 8ª Reunião Extraordinária de 2018 não teve nenhuma 39 

sugestão de correção e foi aprovada com três abstenções. Na Ata da 9ª Reunião 40 

Ordinária de 2018, Wesley de Oliveira Santos sugeriu acrescentar na linha 136 “de 41 

graduação e 2017” e o acento na palavra “página”. Não havendo mais sugestões de 42 

correção, a ata foi posta em votação e aprovada com uma abstenção. Em discussão a 43 

Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2018. Wesley de Oliveira Santos sugeriu acrescentar 44 

na linha 59 “dos núcleos de formação”. Em seguida, não havendo mais sugestões de 45 

correção, a ata foi aprovada com uma abstenção. Na Ata da 9ª Reunião Extraordinária 46 

de 2018 não houve nenhuma sugestão de correção e ela foi aprovada com duas 47 

abstenções. O presidente do Comitê apresentou o segundo ponto de pauta para 48 

discussão: Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Graduação para o ano de 49 

dois mil e dezenove. Explicou que procuraram sugerir as datas pouco antes das reuniões 50 

do CONSEPE para que houvesse tempo hábil, caso precisasse ser discutido algum 51 

ponto da pauta do referido conselho. Wildoberto Batista Gurgel disse que nos dias de 52 

segunda e terça já poderia convocar o seu suplente porque não poderia participar. 53 

Sugeriu que não houvesse reuniões seguidas nos dias de segunda e terça, como por 54 

exemplo, setembro e outubro. Wesley de Oliveira Santos observou que o dia nove de 55 

setembro não era período letivo. Esse dia foi modificado para o dia vinte, sexta-feira à 56 

tarde. Em relação à reunião de abril foi sugerido mudar para quinta-feira, dia vinte e 57 

cinco à tarde. Em votação, o Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de 58 

Graduação foi aprovado por unanimidade, com essas sugestões. Ficando da seguinte 59 

forma: 2ª Reunião, dia 01 de março (sexta-feira), 3ª Reunião, dia 25 de abril (quinta-60 

feira), 4ª Reunião, dia 09 de maio (quarta-feira), 5ª Reunião, dia 05 de junho (quarta-61 

feira), 6ª Reunião, dia 05 de julho (sexta-feira), 7ª Reunião, dia 01 de agosto (quinta-62 

feira), 8ª Reunião, dia 20 de setembro (sexta-feira), 9ª Reunião, dia 08 de outubro 63 

(terça-feira), 10ª Reunião, dia 06 de novembro (quarta-feira) e 11ª Reunião, dia 02 de 64 

dezembro (segunda-feira). Em seguida, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de 65 

Codes apresentou para discussão o terceiro ponto da pauta: continuação da discussão da 66 

resolução de estágio a partir do artigo dezesseis. Nele foi modificado o termo “com” por 67 

“de acordo”. Odacir de Almeida Neves perguntou qual o papel do orientador e 68 

Rodrigo Nogueira de Codes explicou que seria acompanhar o estagiário em todo o 69 

processo. O inciso segundo foi aprovado por unanimidade sem alterações. No inciso 70 

quinto, Wildoberto Batista Gurgel sugeriu retirar “sendo facultativo para os estágios 71 

obrigatórios”. A sugestão foi aprovada por unanimidade. No inciso sétimo, foi aprovada 72 

com uma abstenção, a retirada da palavra “termo”, ficando apenas “declaração”. Wesley 73 

de Oliveira Santos sugeriu colocar algo sobre cancelamento do estágio. Wildoberto 74 

Batista Gurgel sugeriu inserir os parágrafos segundo, terceiro e quarto no artigo sexto 75 
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sobre esse assunto. Essa sugestão foi aprovada por unanimidade. No artigo dezessete, 76 

Wildoberto Batista Gurgel sugeriu ampliar a questão do vínculo empregatício para 77 

que contemple os casos em que o discente teve esse vínculo e perdeu durante a 78 

realização do curso. Sugeriu a escrita do parágrafo único para regularizar esses casos. 79 

Manoel Denis Costa Ferreira perguntou se o termo “vínculo empregatício durante a 80 

graduação” não ficaria muito aberto em relação aos cursos de segundo ciclo. Rodrigo 81 

Nogueira de Codes disse que o colegiado poderia deliberar sobre isso. Em votação, a 82 

nova proposta de redação do professor Wildoberto Batista Gurgel foi aprovada por 83 

unanimidade. No artigo dezoito, Wildoberto Batista Gurgel sugeriu modificar 84 

“estágio” por “estagiário”. Essa redação foi aprovada com uma abstenção. Wildoberto 85 

Batista Gurgel sugeriu acrescentar na avaliação, a entrega do relatório acadêmico de 86 

estágio e o relatório de avaliação das atividades como componentes da avaliação. No 87 

artigo dezenove foi colocado o termo “relatório” no plural. Foi modificada a redação do 88 

parágrafo primeiro que ficou da seguinte forma: “O Relatório de Avaliação das 89 

Atividades do Estágio deverá ser entregue semestralmente à PROGRAD, com cópias 90 

para a concedente e professor/a orientador/a.” Esse parágrafo ficou como parágrafo 91 

único. No artigo vinte foi sugerida a seguinte redação: “Para modalidade de Estágio 92 

Obrigatório, o/a estagiário/a deverá entregar o Relatório Acadêmico de Estágio à 93 

coordenação de curso, quando for o caso, conforme previsto no Projeto Pedagógico de 94 

Curso.” No inciso quinto, do artigo vinte e um foi modificado “aplicar” por “observar” 95 

e “prescreve” por “determina”. Tendo sido retirado o parágrafo único. No artigo vinte e 96 

dois, inciso primeiro, foi modificado “formalizar convênios” por “propor convênios”. O 97 

inciso segundo foi retirado. Foi incluído um inciso para contemplar a parte que fala da 98 

aprovação do Termo de Compromisso de Estágio quando emitido por outra entidade. 99 

Foi retirado o parágrafo único. Em votação as modificações do artigo vinte e dois foram 100 

aprovadas por unanimidade. No artigo vinte e três foi modificado no inciso segundo o 101 

termo “componente estágio curricular” por “componentes curriculares de estágio”. Foi 102 

acrescentado o inciso terceiro que trata do recebimento e encaminhamento pela 103 

coordenação ao colegiado de curso do relatório acadêmico de estágio. Essas 104 

modificações foram aprovadas por unanimidade. Os artigos vinte e quatro e vinte e 105 

cinco não sofreram alterações. No artigo vinte e seis, Wildoberto Batista Gurgel 106 

sugeriu retirar os termos “em contexto social, ético, político, tecnológico e educacional” 107 

e substituir por “contexto profissional”. Odacir de Almeida Neves sugeriu continuar 108 

com os termos anteriores para que fosse mais humanizado. Wildoberto Batista Gurgel 109 

disse que o termo profissional já engloba todos esses termos. Milena Paula Cabral de 110 

Oliveira disse que acreditava que teria sido pensado para contemplar as diretrizes 111 

curriculares nacionais da educação básica. Foram sugeridas as seguintes propostas: 112 

Wildoberto Batista Gurgel: retirar os termos e colocar contexto profissional; Odacir 113 

de Almeida Neves: continuar com os termos anteriores e retirar docente licenciado. 114 

Milena Paula Cabral de Oliveira disse que na resolução fala sobre as licenciaturas, 115 
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mas não fala dos bacharelados. Propôs colocar a função geral do estágio lá no início da 116 

resolução.  Foi verificado que já está contemplado. Diante disso, foi posta em votação a 117 

retirada do artigo vinte e seis, que foi aprovada por unanimidade e acrescentado ao 118 

artigo segundo, “mediante observação, participação, investigação e intervenção”. Na 119 

redação do novo artigo vinte e seis foram retirados os termos, “municipal, estadual e 120 

federal” porque já são públicas. Foi modificada a ordem dos incisos por questão de 121 

hierarquia para inserir instituições de nível superior. Wildoberto Batista Gurgel 122 

informou que o artigo vinte e oito era desnecessário por já ter sido contemplado e ele foi 123 

suprimido. No artigo vinte e nove surgiu a discussão sobre o trabalho voluntário não 124 

poder ser aproveitado como estágio, mas acabou não sendo modificado. Em votação, a 125 

Minuta de Resolução sobre Estágio Supervisionado foi aprovada por unanimidade com 126 

as alterações sugeridas. Em seguida, o presidente do Comitê de Graduação, Rodrigo 127 

Nogueira de Codes agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às 128 

dezessete horas e vinte e oito minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária 129 

Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, quando aprovada.  130 

Presidente: 131 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 132 

Representante do COMFOR 133 

Rodrigo Nogueira de Codes ______________________________________________ 134 

Representante do NEAD: 135 

Odacir de Almeida Neves________________________________________________ 136 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: 137 

Wildoberto Batista Gurgel_________________________________________________ 138 

Centro de Engenharias: 139 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 140 

Centro de Ciências Agrárias: 141 

Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 142 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 143 

Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto_______________________________________ 144 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 145 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 146 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros: 147 

Wesley de Oliveira Santos_______________________________________________ 148 

Representante dos Técnicos Administrativos: 149 

Milena Paula Cabral de Oliveira___________________________________________ 150 

Secretária Executiva da PROGRAD: 151 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 152 


