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Ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta 1 

minutos, reuniram-se na Sala de Reuniões da PRGRAD, sob a Presidência do Pró-2 

Reitor de Graduação, professor AUGUSTO CARLOS PAVÃO, os seguintes membros do 3 

Comitê de Graduação: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE MEDEIROS, Presidente do 4 

Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da 5 

Educação Básica (COMFOR); VALDENIZE LOPES DO NASCIMENTO, Coordenadora-6 

Geral do Núcleo de Educação a Distância (NEaD); professor PAULO CESAR LINHARES 7 

DA SILVA representando do Departamento de Ciências Exatas e Naturais (DCEN); o 8 

professor MANOEL REGINALDO FERNANDES representando o Departamento de 9 

Agrotecnologia e Ciências Sociais (DACS); O professor ADRIAN JOSÉ MOLINA RUGAMA 10 

representante do Departamento de Ciências Vegetais (DCV); O professor SUELDES DE 11 

ARAÚJO representante do Departamento de Ciências Exatas Tecnológicas e Humanas 12 

(DCETH-Angicos); O professor MARTESON CRISTIANO DOS SANTOS CAMELO 13 

representante do Campus Pau dos Ferros; A Técnica em Assuntos Educacionais 14 

CELENEH ROCHA DE CASTRO representando os Técnicos Administrativos; a aluna 15 

MAEVA RÊNNUA SILVA SOARES representante do Diretório Central dos Estudantes 16 

(DCE). Esteve presente ainda, a professora PRISCILA DA CUNHA JÁCOME, 17 

coordenadora do curso de Engenharia de Produção do Campus de Angicos. PAUTA DA 18 

REUNIÃO: 1º ponto: Aprovação da Pauta do Dia; 2º ponto: Novo calendário de 19 

reuniões 2015 do Comitê de Graduação; 3º ponto: Metas do PDI; 3º ponto: 20 

Deliberação sobre o PPC do curso de Engenharia de Produção do Campus de Angicos; 21 

4º ponto: outras ocorrências. Constatado quórum, o Presidente do Comitê deu boas 22 

vindas aos membros e declarou aberta a reunião. Fez a leitura da pauta e pôs em 23 

votação o primeiro ponto: O Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão saúda todos 24 

os presentes e coloca a pauta do dia para apreciação do comitê. O professor Sueldes 25 

solicita a inclusão do seguinte ponto: criação de comissão para fórum de 26 

humanidades da UFERSA. A proposta foi aceita e a pauta foi aprovada por 27 

unanimidade, com acréscimo de um ponto, que será discutido em outros assuntos 28 

relevantes às finalidades do Comitê. Antes de prosseguir para o próximo ponto, o 29 

Presidente apresentou os novos membros que irão compor o comitê: os professores 30 
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Paulo César Linhares e Manoel Reginaldo Fernandes e a aluna Maeva Rênnua, 31 

desejando-lhes boas vindas. Segundo ponto: O Presidente deu prosseguimento aos 32 

trabalhos apresentando o calendário de reuniões 2015 proposto no início do 33 

semestre e afirmou que em função da greve que perdurou por cerca de cinco meses, 34 

propõe a reavaliação do mesmo. O professor Adrian explica aos novos membros que 35 

o calendário de reuniões foi proposto com alternância de horários e sugere novas 36 

datas. Após discussões, ficou definido que as próximas reuniões seriam nos dias vinte 37 

e cinco de novembro às nove horas e no dia dez de dezembro às treze horas e trinta 38 

minutos. Terceiro ponto: O professor Pavão apresenta as metas do PDI (Plano de 39 

Desenvolvimento Institucional) que devem ser alcançadas pela PROGRAD e informa 40 

que as duas comissões propostas pelo Comitê já estão desenvolvendo os trabalhos. O 41 

professor Sueldes, membro da comissão de atualização do PPI (Projeto Pedagógico 42 

Institucional) informa que os trabalhos estão em pleno andamento. Celeneh, membro 43 

da comissão de elaboração do Regulamento da Graduação, informa que o grupo está 44 

cumprindo um cronograma de reuniões semanal e, que os trabalhos estão bastante 45 

avançados. Com relação a meta que diz respeito aos NDEs, Pavão sugere que os 46 

coordenadores de cursos façam um relatório expondo como estão as atividades dos 47 

NDEs (Núcleo Docente estruturante). Cada membro do comitê trará na próxima 48 

reunião o levantamento dos NDEs de cada departamento. O professor Adrian sugere 49 

acionar os chefes de Departamentos pela PROGRAD para colaborar com esse 50 

levantamento. Pavão informa que enviará as coordenações memorando solicitando 51 

informações sobre as atividades dos NDEs, se foram criados ou justificar as condições 52 

porque não foram criados. Em relação a meta 2.10.1. de “criar 01 sistema de 53 

avaliação interna dos programas institucionais” (PET, PIBID, Monitoria, Tutoria), o 54 

professor Sueldes questiona como será esse sistema de avaliação e diz que tem 55 

interesse, especialmente no que se refere ao PIBID onde ele vê muitos problemas. 56 

Professor Pavão sugere a criação de uma comissão para avaliação desses programas. 57 

Ficou definido que na próxima reunião será apresentada a lista das metas e o comitê 58 

definirá as prioridades. Quarto ponto: as deliberações sobre o PPC de Engenharia de 59 

Produção iniciam com o professor Pavão sugerindo que a comissão de elaboração 60 

consulte as Diretrizes para elaboração do PPC disponível na página da PROGRAD. 61 

Adrian sugere a escolha de um relator, para facilitar o processo, que enviará 62 

posteriormente o parecer para a comissão. Várias propostas de alterações foram 63 

sugeridas pelos docentes e registradas tanto pela Coordenadora do curso, a 64 

professora Priscila quanto pela assessora pedagógica Celeneh, que ficou responsável 65 

para elaborar posteriormente um parecer e enviar a comissão de elaboração do 66 

projeto. Quinto ponto: O ponto acrescentado a pauta sobre a criação de uma 67 

comissão para organização do Fórum das Humanidades na UFERSA foi proposto pelo 68 

professor Sueldes que defendeu a participação de todos os campi na organização. 69 

Após as discussões ficou definido que a PROGRAD solicitará um representante de 70 

cada licenciatura, de todos os Campi, do setor Pedagógico e do NEaD para compor a 71 

comissão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê, Augusto Carlos 72 

Pavão, às onze horas e quarenta minutos, agradeceu a presença de todos os 73 

membros e deu por encerrada a reunião. E eu, Celeneh Rocha de Castro, Assessora de 74 

planejamento pedagógico da PROGRAD, lavrei a presente ata, que dato e assino, após 75 
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ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente do Comitê de Graduação da 76 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido e demais membros. 77 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  78 

 79 
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