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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZENOVE 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala de reuniões dos conselhos, reuniu-se o Comitê de Graduação da 2 

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

Reitora Adjunta de Graduação, Luciana Angélica da Silva Nunes. Estiveram presentes 4 

os membros: Luciana Angélica da Silva Nunes, Maria de Lourdes Fernandes de 5 

Medeiros, Daniel Faustino Lacerda de Souza, Manoel Reginaldo Fernandes, Bruno 6 

Rodrigo Simão, Vinicius Gomes de Castro, Joselito Medeiros de Freitas 7 

Cavalcante, Manoel Denis Costa Ferreira, Wesley de Oliveira Santos e Milena 8 

Paula Cabral Oliveira. Membros com faltas justificadas: Rodrigo Nogueira de 9 

Codes, Wildoberto Batista Gurgel, Lázaro Fabrício França de Souza e 10 

Melquisedeque de Oliveira Fernandes. Membros com faltas não justificadas: 11 

Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto, Douglas Diógenes Holanda de Souza e 12 

Letícia Cely Vieira de Medeiros. Convidados: Celeneh Rocha de Castro, Sérgio 13 

Weine Paulino Chaves, Geneville Carife Bergamo, Elizangela Cabral dos Santos, 14 

Adrian José Molina Rugama, José de Arimatea de Matos e Daniel Valadão Silva. 15 

Verificada a existência de quórum legal, Luciana Angélica da Silva Nunes leu os 16 

seguintes pontos de PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a ata da 17 

1ª Reunião Ordinária de 2019; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre o 18 

Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação 19 

sobre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI); Quarto ponto: Outras ocorrências. A 20 

presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes sugeriu que o primeiro ponto 21 

fosse retirado de pauta por não ter sido enviada a ata da primeira reunião no ato da 22 

convocação. A pauta foi aprovada por unanimidade com os três pontos de pauta 23 

restantes. Dessa forma, o segundo ponto que passou a ser o primeiro foi apresentado 24 

para discussão. A presidente da comissão, Elizangela Cabral dos Santos, responsável 25 

pela atualização do Projeto Pedagógico do Curso-PPC de Agronomia fez uma breve 26 

explanação sobre esse processo. Em seguida Wesley de Oliveira Santos, que ficou 27 

responsável pela relatoria, apresentou seu parecer com as seguintes considerações: 28 

Alertou para que houvesse mais atenção às informações contidas do terceiro ao quinto 29 

parágrafo da introdução para que fossem atualizadas.  Disse que faltou referência ao 30 

Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI. O PPC não apresenta um quadro com 31 

dados de identificação do curso. Sugeriu buscarem referências mais atualizadas. Propôs 32 

enriquecer mais sobre as potencialidades da agricultura familiar na nossa região. Na 33 

contextualização histórica sentiu falta do histórico da universidade, conforme modelo 34 

apresentado pela Prograd. Sugeriu que justifiquem a inserção do curso na universidade. 35 
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Alertou para a falta de coerência no quinto parágrafo. Disse para definirem melhor a 36 

finalidade do curso, sendo mais específicos e não tão generalistas. Apontou que na 37 

justificativa faltou mencionar a dimensão política. Na forma de ingresso faltou 38 

identificar o total de vagas. Sugeriu abordar de forma mais detalhada a relação com o 39 

PDI e o PPI – Projeto Pedagógico Institucional. Disse que nos aspectos teóricos 40 

metodológicos do processo de ensino e aprendizagem faltou a citação de embasamento 41 

dos autores. Em relação à flexibilização curricular sugeriu verificar o número extenso 42 

de pré-requisitos.  Conferir a carga horária total e por núcleos, de acordo com as 43 

diretrizes curriculares nacionais. Inserir a tabela resumo dos núcleos de formação. 44 

Verificar que algumas disciplinas estão faltando ementas ou referências. Evitar excesso 45 

de pré-requisitos. Disse que sentiu falta de uma disciplina relacionada as relações étnico 46 

raciais. Verificar também a padronização da bibliografia. Em relação às atividades 47 

complementares não citar o número da resolução, citar a normativa vigente. Disse que 48 

sentiu falta da referência ao estágio não obrigatório que é interessante que contenha. 49 

Não apresenta o fluxograma do processo formativo do curso. Sugere ajustes em relação 50 

à infraestrutura. Disse que o PPC não apresenta o histórico das avaliações anteriores do 51 

curso. Sugere atualização dos nomes dos pró-reitores e diretores dos campi. Verificar a 52 

carga horária na estrutura curricular porque observou algumas inconsistências. Sugeriu 53 

não colocar tantas disciplinas com quarenta e cinco horas, optar por sessenta horas no 54 

geral. E outras colocar para trinta horas. Sugeriu que a componente curricular Projeto 55 

Auxiliado por Computador - PAC fosse componente obrigatória e não optativa porque 56 

ela vai servir para várias outras componentes. Sugere que a componente Adubação e 57 

Nutrição de Plantas seja optativa. O reitor, José de Arimatea de Matos disse que 58 

estava decepcionado pelo que foi feito no PPC, em relação à carga horária, que foram 59 

criadas muitas componentes obrigatórias e estão na contramão do que está sendo feito 60 

atualmente. Não concorda com a redução da carga horária do estágio obrigatório de 61 

trezentas e sessenta para cento e oitenta horas porque esse tempo não é suficiente. Disse 62 

que o curso de Agronomia é o maior campo de estágio da UFERSA. Sugeriu reduzir a 63 

carga horária das componentes obrigatórias e aumentar a de estágio. Disse que não 64 

concordava com PAC ser obrigatória porque não havia necessidade. Cada curso vai 65 

optar por oferecer ou não. Elizangela Cabral dos Santos explicou que nos outros 66 

cursos do país a carga horária obrigatória está na faixa de quatro mil. O reitor, José de 67 

Arimatea de Matos criticou a carga horária de sessenta passar a setenta e cinco. 68 

Elizangela Cabral dos Santos disse que a carga horária dos ingressantes do curso de 69 

Agronomia é muito extensa. São nove créditos no primeiro semestre. Falou que tem 70 

muita dificuldade em relação à carga horária docente. Luciana Angélica da Silva 71 

Nunes sugeriu colocar cento e oitenta horas de estágio obrigatório e cento e oitenta 72 

horas de atividades complementares. Sugeriu verificar esses aumentos de carga horária 73 

para contemplar a problemática dos docentes que não têm carga horária suficiente. 74 

Houve muita discussão em relação à disciplina de PAC. O reitor, José de Arimatea de 75 
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Matos disse que ia precisar sair e já tinha passado as suas observações sobre o segundo 76 

ponto da pauta para a Prograd. Pediu que o curso de Agronomia continuasse com 77 

estágio de trezentas e sessenta horas, ainda que dividido em estágio um e dois, cada um 78 

de cento e oitenta horas. Disse que Ética e Legislação não tem necessidade de quarenta 79 

e cinco horas, poderia ser de trinta horas. Sugeriu que seja ministrada por professores da 80 

Agronomia e não do curso de Direito. Wesley de Oliveira Santos perguntou se em 81 

PAC há demanda dos alunos de Agronomia. Bruno Rodrigo Simão falou que não 82 

existe por motivo da quantidade de carga horária deles ser muito extensa. Wesley de 83 

Oliveira Santos sugeriu que a disciplina Agroecologia continue como obrigatória, 84 

devido à consulta em PPCs de outras instituições e por ser uma tendência dos cursos 85 

explorarem esse assunto. Elizangela Cabral dos Santos explicou que ela foi para as 86 

optativas porque a maioria das outras já contemplam esse conteúdo. Bruno Rodrigo 87 

Simão disse que o perfil do aluno de Agronomia é conservador e não aceita o uso de 88 

herbicida, o que deveria ser mais esclarecido porque a maioria da agricultura do país o 89 

utiliza. Luciana Angélica da Silva Nunes disse que o fato de ter as optativas é 90 

interessante porque oferece opção de flexibilização do curso. Falou também que precisa 91 

ser revista essa questão do estágio, pois cada vez mais o egresso está sendo preparado 92 

para a academia e não para a vida profissional. Sugeriu não colocar as optativas no 93 

décimo semestre. Ficaria no caso, cento e oitenta horas de estágio obrigatório e cento e 94 

oitenta de estágio não obrigatório ou disciplinas optativas. Milena Paula Cabral de 95 

Oliveira disse que não concordava com a diminuição do estágio porque estão formando 96 

o aluno mais teórico do que prático. Disse que não vê como a comissão possa avançar 97 

na negociação da diminuição das componentes teóricas. Adrian José Molina Rugama 98 

disse que estão fazendo suposições sobre as componentes teóricas, mas que nelas está 99 

contida a parte prática. Milena Paula Cabral de Oliveira disse que isso não 100 

contemplava a sua sugestão por não conter a interdisciplinaridade que seria conseguida 101 

no estágio. Elizangela Cabral dos Santos disse que não tem condições de fazer essa 102 

discussão no curso porque existe uma resistência enorme dos docentes. Luciana 103 

Angélica da Silva Nunes disse que o caminho poderia ser a maior atuação do Núcleo 104 

Docente Estruturante nessas discussões e deliberações e verticalizar esse processo para 105 

que eles possam sugerir e o colegiado do curso possa determinar o que deve ser feito. 106 

Celeneh Rocha de Castro reforçou que o Comitê de Graduação propõe e o colegiado 107 

do curso decide se aceita ou não. Bruno Rodrigo Simão falou que o curso de 108 

Agronomia já possui essa interdisciplinaridade imbuída na diversidade da formação dos 109 

docentes. Wesley de Oliveira Santos encerrou sua participação com mais algumas 110 

observações que serão encaminhadas para a comissão. Vinicius Gomes de Castro, que 111 

também participou na relatoria, fez a explanação de suas sugestões em relação ao PPC. 112 

Disse que o terceiro semestre fica muito atrelado ao segundo semestre e se o aluno for 113 

mal no segundo não vai acompanhar o terceiro. Disse que sentiu falta da flexibilização 114 

no PPC. Adrian José Molina Rugama fez uma explanação sobre a dificuldade de 115 
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modificar culturas já existentes dentro do curso. Luciana Angélica da Silva Nunes 116 

passou a palavra para que Milena Paula Cabral de Oliveira pudesse apresentar o parecer 117 

do setor pedagógico. Milena Paula Cabral de Oliveira disse que o parecer de Wesley 118 

de Oliveira Santos já contemplou, em linhas gerais, o parecer do setor pedagógico. Seu 119 

encaminhamento é o que será decidido para que a comissão faça. Maria de Lourdes 120 

Fernandes de Medeiros disse que o Comitê tem o papel de analisar e fazer sugestões, 121 

mas que o PPC é que vai determinar o que o curso deve seguir. Luciana Angélica da 122 

Silva Nunes disse que o encaminhamento seria que, pela quantidade de sugestões, o 123 

documento receba todas as considerações feitas e que no parecer do Comitê de 124 

Graduação sejam detalhadas todas elas para que a comissão possa trabalhar a partir 125 

desse parecer. Sugeriu discutirem melhor os pré-requisitos. Reverem as ementas e 126 

sugeriu consultarem a biblioteca sobre as bibliografias. Propôs que seja encaminhado 127 

para que a comissão faça as modificações, se aceitas, e justifiquem se não aceitas. E 128 

retorne ao Comitê para que seja feita nova discussão. Milena Paula Cabral de 129 

Oliveira sugeriu que a Prograd envie orientação para a comissão sobre alocação da 130 

carga horária. Wesley de Oliveira Santos sugeriu haver proposta sobre a carga horária 131 

para a extensão que está em processo de institucionalização. Sugeriu fazerem quadros 132 

comparativos sobre as duas estruturas porque terão que oferecer as duas 133 

concomitantemente para os alunos que já estão matriculados. A presidente do Comitê de 134 

Graduação, Luciana Angélica da Silva Nunes pôs em votação a sua proposta que foi 135 

aprovada por unanimidade. Em seguida, agradeceu a presença de todos e deu por 136 

encerrada a reunião, às onze horas e trinta e nove minutos. E eu, Maria da Glória da 137 

Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, 138 

quando aprovada.  139 

Presidente: 140 

Luciana Angélica da Silva Nunes___________________________________________ 141 

Representante do COMFOR 142 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros_____________________________________ 143 

Representante do NEAD: 144 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros_____________________________________ 145 

Centro de Ciências Exatas e Naturais: 146 

Daniel Faustino Lacerda de Souza_________________________________________ 147 

Centro de Engenharias: 148 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 149 

Centro de Ciências Agrárias: 150 

Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 151 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 152 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 153 

Centro Multidisciplinar de Angicos: 154 
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Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante_____________________________________ 155 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros: 156 

Wesley de Oliveira Santos_______________________________________________ 157 

Representante dos Técnicos Administrativos: 158 

Milena Paula Cabral de Oliveira___________________________________________ 159 

Secretária Executiva da PROGRAD: 160 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 161 


