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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 DEZESSEIS. 

Ao décimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na 1 

Sala de Reuniões da PROGRAD, reuniu-se o Comitê de Graduação da Universidade Federal 2 

Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Pró-Reitor de Graduação Augusto Carlos 3 

Pavão. Estiveram presentes: a presidente COMFOR - Comitê Gestor Institucional de Formação 4 

Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica e Diretora Adjunta do NEAD: Maria de 5 

Lourdes Fernandes de Medeiros; os representantes de Departamentos: Leandro Carlos de 6 

Souza, Manoel Reginaldo Fernandes, Jardel Dantas da Cunha, Adrian José Molina Rugama, 7 

Marcelle Santana de Araújo, Sueldes de Araújo; os representantes de Campi: Glaydson 8 

Francisco Barros de Oliveira; a representante dos Técnicos Administrativos Celeneh Rocha de 9 

Castro. Conselheiros com faltas justificadas: Paulo César Linhares da Silva, Valdenize Lopes do 10 

Nascimento, Luís Morão Cabral Ferro, Josemir de Souza Gonçalves e Carlos Roberto Rodrigues 11 

Barata. PAUTA: Primeiro ponto: Deliberação sobre a proposta de calendário de reuniões do 12 

Comitê de Graduação para o ano de 2016; Segundo ponto: Apresentação da situação das 13 

comissões do PDI; Terceiro ponto: Deliberação sobre o PPC do curso de Engenharia de 14 

Materiais do Campus Caraúbas; Quarto ponto: Outras Ocorrências. Tendo constatado quórum 15 

legal, o Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão declarou aberta a reunião, fez a leitura da 16 

pauta e a colocou em discussão. A pedagoga Lourdes Fernandes propôs a inclusão da eleição 17 

para Conselho de Curadores. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. O professor 18 

Sueldes de Araújo propôs a inclusão da Portaria de criação do Fórum das Humanidades da 19 

UFERSA. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. PRIMEIRO PONTO: O Presidente 20 

do Comitê Augusto Carlos Pavão colocou o ponto em discussão. O professor Sueldes de 21 

Araújo sugere que as reuniões do Comitê de Graduação sejam realizadas sempre pela manhã. 22 

Professor Augusto Carlos Pavão sugere que permaneça com a proposta de alternância de 23 

horário, conforme decisão do ano passado. A votação pela continuidade do horário alternado 24 

obteve dez votos favoráveis e um voto contra. Após discussões definiu-se que as reuniões 25 

serão realizadas na primeira quarta-feira de cada mês em horários alternados. SEGUNDO 26 

PONTO: O Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão convida os integrantes das comissões 27 

do PDI para apresentar a atual situação de cada comissão. O Presidente da comissão para 28 

atualização do PPI, professor Sueldes Araújo inicia as apresentações informando que a 29 

comissão recebeu novo prazo que será agora de 120 dias, o suficiente para a conclusão dos 30 

trabalhos. O professor Sueldes de Araújo fez algumas críticas ao PPI atual informando que de 31 

acordo com a análise da comissão, o mesmo terá que ser praticamente todo reelaborado. 32 

Ressalta que a comissão tem um aspecto bastante positivo quanto a sua composição: os três 33 

membros são doutores em educação. Retomando a fala, o Presidente Augusto Carlos Pavão 34 

convida a segunda comissão para os esclarecimentos. A Presidente da Comissão de elaboração 35 

do Regulamento dos cursos de graduação a assessora pedagógica Celeneh Rocha de Castro 36 

informa que os trabalhos da comissão estão num ritmo considerável, avaliando o tempo 37 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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  

Fones: (84) 3315-8231 E-mail: soc@ufersa.edu.br 

 

destinado às atividades e a dimensão do regulamento. À exemplo da comissão de atualização 38 

do PPI, o prazo também foi prorrogado para 120 dias. As reuniões da comissão continuam 39 

acontecendo em torno de uma a duas vezes por mês, com a perspectiva de conclusão dos 40 

trabalhos ao final do semestre 2015.2. Após apresentação das duas comissões, o Presidente do 41 

Comitê Augusto Carlos Pavão retoma os trabalhos e informa que em relação aos NDEs, 42 

encaminhou memorando aos Departamentos solicitando a interação dos chefes de 43 

Departamento na criação e acompanhamento desses núcleos. Augusto Carlos Pavão propôs 44 

ainda, a adoção de um relatório padrão para o acompanhamento dos NDEs. O professor 45 

Sueldes de Araújo diz que precisamos superar a cultura organizacional da não participação em 46 

comissões. O professor Leandro informa que o NDE do curso de Ciência da Computação já foi 47 

criado e aguardam a publicação da portaria de instituição.  O professor Adrian José Mollina 48 

Rugama informa que a portaria de instituição do NDE do curso de Agronomia já foi emitida em 49 

27 de janeiro de 2016 faltando apenas ser publicada na página da PROGRAD, segundo 50 

constatou a assessora pedagógica Celeneh Rocha de Castro. A pedagoga Maria de Lourdes 51 

Fernandes informa que a comissão para elaboração do programa de formação docente já 52 

concluiu os trabalhos com a proposta de resolução que foi encaminhada, pela Presidente da 53 

comissão professora Luciana Angélica, a Reitoria para apreciação. TERCEIRO PONTO: O 54 

Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão retoma a palavra e informa que nenhum 55 

representante da comissão de elaboração do PPC de Engenharia de materiais se fez presente a 56 

essa reunião para deliberação sobre o projeto, mesmo após comunicação a direção do Campus 57 

sobre essa participação. A assessora pedagógica Celeneh Rocha de Castro informa que fez 58 

uma análise da ultima versão do projeto encaminhado a PROGRAD e constatou que diversos 59 

aspectos propostos no parecer do Comitê de graduação não haviam sido atendidos pela 60 

comissão de elaboração. A pedagoga Maria de Lourdes Fernandes argumenta que é inviável 61 

analisar o projeto sem a presença de um representante. O professor Sueldes de Araújo propõe 62 

que seja formalizada a coordenação que atenda ao Parecer do Comitê. O Presidente do Comitê 63 

Augusto Carlos Pavão concorda com a proposta do professor Sueldes de Araújo e informa que 64 

enviará memorando para que a coordenação reveja o PPC de Engenharia de Materiais do 65 

Campus de Caraúbas. Augusto Carlos Pavão sugere a deliberação pela não aprovação do PPC. 66 

A professora Marcelle Santana de Araújo propõe o prazo de um mês para que a comissão 67 

devolva o PPC com as devidas alterações. Professor Sueldes de Araújo informa que fez 68 

algumas sugestões para o PPC e se comprometeu enviar por e-mail para a comissão. Todas as 69 

propostas foram aceitas por unanimidade e o Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão 70 

informou que tomaria as providências cabíveis. QUARTO PONTO: a pedagoga Maria de 71 

Lourdes Fernandes informou que a eleição para o Conselho de Curadores está com inscrições 72 

abertas com prazo prestes a esgotar, no entanto, não há nenhuma inscrição realizada. A 73 

mesma solicita a colaboração dos membros quanto a comunicação aos Departamentos para 74 

incentivar a participação dos professores nesse conselho. O professor Sueldes de Araújo cobra 75 

explicações sobre a demora na emissão da portaria para a elaboração do Fórum das 76 

humanidades na UFERSA. O Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão informou que já havia 77 
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solicitado a todas as unidades acadêmicas a indicação dos nomes e está aguardando estas 78 

indicações. O professor Adrian Joé Mollina Rugama informou que o NDE do curso de 79 

Agronomia teria sua primeira reunião para discutir especialmente sobre a avaliação do curso 80 

que, na ultima avaliação foi bastante negativa com conceito abaixo de três. E para tanto, 81 

gostaria de saber se esse ano é realmente a conclusão do triênio, porque a situação é bastante 82 

complicada. Não havia NDE e apos a avaliação nenhuma providência foi tomada. Assim, solicita 83 

informações quanto as avaliações para melhor compreender. O professor Adrian Joé Mollina 84 

Rugama questiona ainda as notas, a penalidade, quais os problemas destacados, pois a 85 

avaliação só apresenta valores, sem mais detalhamentos. O presidente do Comitê Augusto 86 

Carlos Pavão informou que recebe todos os documentos e vai disponibilizar para a nova 87 

coordenação do curso. O professor Sueldes de Araújo também questionou sobre o vídeo 88 

apresentado durante a recepção dos alunos no qual tratava apenas dos aspectos relacionados 89 

ao Campus Mossoró e sugeriu que fosse elaborado um vídeo sobre todos os campi. O 90 

Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão se comprometeu em apresentar a sugestão a 91 

ASSECOM para as devidas providências. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Comitê 92 

Augusto Carlos Pavão agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a 93 

reunião. E eu, Celeneh Rocha de Castro, Assessora de planejamento pedagógico da PROGRAD, 94 

lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada sem emendas, na reunião do dia três de 95 

agosto de dois mil e dezesseis, segue assinada pelo Presidente do Comitê, pelos demais 96 

membros presentes a esta reunião e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 97 

Presidente: 98 

Augusto Carlos Pavão ___________________________________________________________ 99 

Representante do COMFOR: 100 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros __________________________________________  101 

Representante do NEAD: 102 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros __________________________________________  103 

Representantes dos Departamentos:  104 

Leandro Carlos de Souza – DCEN __________________________________________________  105 

Manoel Reginaldo Fernandes – DACS ______________________________________________  106 

Jardel Dantas da Cunha – DCAT ___________________________________________________  107 

Adrian José Molina Rugama – DCV ________________________________________________  108 

Marcelle Santana de Araújo – DCAN _______________________________________________  109 
Sueldes de Araújo – DCETH/ANGICOS ______________________________________________ 110 

Representante do Campus de Pau dos Ferros: 111 

Glaydson Francisco Barros de Oliveira _____________________________________________ 112 

Representante dos Técnicos Administrativos:  113 

Celeneh Rocha de Castro ___________________________________________________ 114 

   
  


