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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta 1 
minutos, na Sala de Reuniões da PROGRAD, prédio da Reitoria, reuniu-se o Comitê de 2 
Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a Presidência do Pró-3 
Reitor de Graduação, Rodrigo Nogueira de Codes. Estiveram presentes: Rodrigo Nogueira de 4 
Codes, Valdenize Lopes do Nascimento, Manoel Reginaldo Fernandes, Luís Morão Cabral 5 
Ferro, Leonardo Fernandes França, Thiago Costa Carvalho e Milena Paula Cabral Oliveira, 6 
além dos docentes Wesley de Oliveira Santos, vice-coordenador do curso de engenharia civil 7 
do câmpus Pau dos Ferros e dos docentes Alisson Gadelha de Medeiros e José Daniel Jales 8 
Silva do mesmo curso. Membros com falta justificada: Maria De Lourdes Fernandes de 9 
Medeiros. PAUTA: Primeiro ponto: aprovação da Ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2016; 10 
Segundo Ponto: deliberação sobre o calendário de reuniões 2017; Terceiro Ponto: 11 
apresentação e deliberação do Parecer sobre o PPC de Engenharia Civil do câmpus Pau dos 12 
Ferros; Quarto Ponto: discussão sobre estratégia para análise do Regulamento dos cursos; 13 
Quinto Ponto: deliberação sobre Minuta de Resolução do Colegiado de Curso; Sexto Ponto: 14 
outras ocorrências. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Comitê Rodrigo Nogueira 15 
de Codes declarou aberta a reunião e fez a leitura da pauta e pôs em discussão. A 16 
representante do NEaD, Valdenize Lopes do Nascimento, se manifestou no sentido de saber 17 
da urgência em deliberar o quinto ponto da pauta, uma vez que não houve tempo hábil para 18 
os membros do comitê analisarem a minuta em questão. Jardel Dantas da Cunha, relator do 19 
parecer do PPC de Engenharia Civil do câmpus Pau dos Ferros e membro da comissão da 20 
proposta de Resolução dos Colegiados dos cursos, disse que a ideia principal é que haja uma 21 
compilação no documento, atualizando os pontos necessários, para evitar que os professores 22 
fiquem consultando vários documentos de decisões simultaneamente. Valdenize Lopes do 23 
Nascimento sugeriu que ao invés de alterar a resolução, se construísse uma nova, visto que 24 
são muitas as alterações. O presidente do Comitê Rodrigo Nogueira de Codes pôs em votação 25 
e por unanimidade o ponto 5 da pauta foi retirado de pauta para deliberação na segunda 26 
reunião ordinária. A pauta sem o item 5 foi aprovada por unanimidade.  PRIMEIRO PONTO - 27 
Aprovação da ata da 6 ª reunião extraordinária: não houve considerações por parte de 28 
nenhum membro do comitê, sendo a ata aprovada por quatro votos a favor e duas 29 
abstenções. SEGUNDO PONTO – deliberação sobre o calendário de reuniões 2017. A 30 
representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Celeneh Rocha de Castro, 31 
constatou que duas datas da proposta de calendário enviada junto com a convocação da 32 
reunião coincidem com datas de reunião do CONSEPE. Valdenize Lopes do Nascimento 33 
relembrou que ficou acertado anteriormente que as reuniões seriam em horários alternados, 34 
para que não houvesse prejuízo à presença de alguns membros do Comitê. Leonardo 35 
Fernandes França sugeriu que as reuniões fossem em dias alternados. Posto em votação, a 36 
proposta de fixar a reunião nas quartas feitas não recebeu votos, enquanto a proposta de 37 
reunião em dias alternados recebeu a maioria dos votos, com apenas uma abstenção. 38 
Valdenize Lopes do Nascimento sugeriu que o calendário do comitê tivesse reuniões 39 
programadas sempre duas semanas antes da reunião do CONSEPE, com dias e horários 40 
alternados. Após a construção do calendário levando em consideração as sugestões dos 41 
membros presentes, posto em votação, foi o calendário aprovado por unanimidade. As datas 42 
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acertadas foram: 07 de março, 05 de abril, 11 de maio, 09 de junho, 03 de julho, 08 de agosto, 43 
06 de setembro, 11 de outubro, 09 de novembro e 01 de dezembro de 2017. Passando ao 44 
TERCEIRO PONTO de pauta – apresentação e deliberação do parecer sobre PPC de Engenharia 45 
Civil, Celeneh Rocha de Castro informou que o sistema do MEC já está aberto esperando o 46 
cadastro do referido PPC, sendo a data limite o dia vinte e dois de fevereiro. O relator do 47 
parecer do PPC, Jardel Dantas da Cunha explanou suas considerações ao Comitê, e aos 48 
representantes do curso de Engenharia Civil do câmpus Pau dos Ferros presentes, e mesmo 49 
com tempo abreviado, deixou algumas sugestões para alteração do PPC a serem feitas ainda 50 
antes do cadastro no sistema do MEC. A carga horária ficou em 3870 horas/aula. Posto em 51 
votação, o relatório do parecer do PPC do curso de Engenharia Civil do câmpus Pau dos Ferros 52 
foi aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO: Discussão sobre estratégia para análise do 53 
regulamento dos cursos. Leonardo Fernandes França sugeriu como estratégia para acelerar o 54 
regulamento dos cursos uma reunião semanal destinada a avançar na análise do documento 55 
uma vez que o mesmo já se encontra em elaboração há quase dois anos. Seria incluído o 56 
documento em análise no Google Docs, para que todos os membros do comitê pudessem ter 57 

acesso e irem editando com sugestões. O docente Luís Morão Cabral Ferro sugeriu que assim 58 
como se faz nas discussões a respeito dos PPCs, um relator assumiria um conjunto de temas do 59 
regulamento e a cada reunião um relator traria a proposta de alteração. O docente Leonardo 60 
Fernandes França disse que após essa relatoria, todos ainda iriam discutir o proposto em 61 
reunião, ou seja, o tempo poderia não ser produtivo. Sugeriu que os documentos fossem 62 
colocados em rede e todos os membros do comitê poderiam ir discutindo o documento ao 63 

mesmo tempo. O professor Luís Morão Cabral Ferro disse que apenas se preocupa em não 64 
ficar um membro específico para cada etapa com uma atenção mais minuciosa, o que fez o 65 
professor Leonardo Fernandes França lembrar que após sair do comitê, o documento irá para 66 

apreciação dos centros. Luís Morão Cabral Ferro sugeriu que com os membros do comitê 67 
tendo a oportunidade de ir discutindo o regulamento em rede, que na reunião presencial não 68 
houvesse grandes discussões ou alterações do que foi feito on line. Valdenize Lopes do 69 
Nascimento sugeriu que à medida que os membros do comitê fossem lendo o documento, que 70 
fossem acrescentando sem apagar nenhuma informação, e grifando o texto inserido junto à 71 
identificação de quem fez a sugestão, e que na reunião apenas as sugestões do documento 72 
seriam consideradas como opção de propostas de votação do regulamento. Posto em votação, 73 
a proposta de Valdenize Lopes do Nascimento foi aprovada por unanimidade. O presidente do 74 
comitê de graduação Rodrigo Nogueira de Codes sugeriu definir data de reunião para este fim, 75 
e ficou acordado pelos membros a data do dia treze de março, às 13h30m. Conforme decidido 76 
no início da reunião, o QUINTO PONTO saiu da pauta. SEXTO PONTO: outras ocorrências. O 77 

docente Luís Morão Cabral Ferro deixou como sugestão que sejam criadas disciplinas comuns 78 
no curso de C&T de todos os campi, com mesmo código de disciplina. Nada mais havendo a 79 
discutir, o Presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes, agradeceu a presença de todos 80 
os membros e deu por encerrada a reunião. E eu, Andréa Mariana de Góes Martins, Secretária 81 
Executiva, lavrei a presente ata que será assinada por mim e demais presentes, quando 82 
aprovada. 83 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 84 

Presidente: 85 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________________  86 

Representante NEaD: 87 

Valdenize Lopes do Nascimento___________________________________________________  88 



 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

BR 110 – km 47, Bairro Costa e Silva – Caixa Postal 137 - 59625 - 900 – Mossoró/RN  

P á g i n a  | 3 

 

Representante dos Centros: 89 

Manoel Reginaldo Fernandes - CCSAH______________________________________________ 90 

Luis Morão Cabral Ferro – CE______________________________________________________  91 

Leonardo Fernandes França - CCBS_________________________________________________ 92 

Thiago Costa Carvalho – CMA - Angicos_____________________________________________  93 

Representante dos Técnicos Administrativos: 94 

Celeneh Rocha de Castro ________________________________________________________  95 

Milena Paula Cabral Oliveira______________________________________________________ 96 

Relator do parecer do PPC de Engenharia Civil do câmpus Pau dos Ferros: 97 

Jardel Dantas da Cunha__________________________________________________________  98 

Secretária Executiva: 99 

Andréa Mariana de Góes Martins__________________________________________________ 100 


