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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

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

Ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta 1 

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

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência da Pró-Reitora Adjunta de 3 

Graduação, professora Luciana Angélica da Silva Nunes. Estiveram presentes: a presidente do 4 

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

Educação Básica Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros; a Coordenadora Geral do NEAD - 6 

Núcleo de Educação a Distância Valdenize Lopes do Nascimento; os representantes dos 7 

Departamentos: Leandro Carlos de Souza, Gerciane Maria da Costa Oliveira, Luís Morão 8 

Cabral Ferro, Adrian José Molina Rugama, Marcelle Santana de Araújo, Sueldes de Araújo; os 9 

representantes dos Campus: Carlos Roberto Rodrigues Barata Júnior, Glaydson Francisco 10 

Barros de Oliveira; a representante dos Técnicos Administrativos: Celeneh Rocha de Castro; a 11 

representante do estudantes: Maeva Rênnua Silva Soares Araújo. Membros com faltas 12 

justificadas: Paulo César Linhares da Silva. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e aprovação das 13 

atas das seguintes reuniões de 2015: 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias e 1ª e 2ª Reuniões 14 

Extraordinárias; Segundo ponto: Mudança de índice de classificação para as seleções internas 15 

relacionadas aos cursos de bacharelado em ciência e tecnologia; Terceiro ponto: Alterações 16 

nas Diretrizes para elaboração e atualização dos PPCs; Quarto ponto: Deliberação sobre 17 

mudanças na Estrutura Curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Pau dos 18 

Ferros. O ponto teve como convidado o Arquiteto e Urbanista Eduardo Raimundo Dias Nunes; 19 

Quinto ponto: Outras Ocorrências. Tendo constatado quórum legal, a Presidente em exercício 20 

do Comitê de Graduação Luciana Angélica da Silva Nunes declarou aberta a reunião, fez a 21 

leitura da pauta e a colocou em discussão. O professor Luís Morão Cabral Ferro propõe que o 22 

quarto ponto passe a ser primeiro ponto. Esta proposta foi votada e aprovada por 23 

unanimidade. PRIMEIRO PONTO: A Presidente em exercício Luciana Angélica da Silva Nunes 24 

deu prosseguimento aos trabalhos explicando que a deliberação sobre mudanças na Estrutura 25 

Curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Pau dos Ferros requer inicialmente 26 

um esclarecimento por parte da coordenação do curso, e repassa a fala ao coordenador do 27 

curso de Arquitetura e Urbanismo Eduardo Dias Nunes que inicia explicando a necessidade de 28 

modificar a estrutura atual uma vez em que, em sua compreensão, dificulta a execução do 29 

curso. Segundo o professor Eduardo Dias Nunes, as mudanças propostas tenta deixa-lo mais 30 

voltado especificamente para arquitetura diferenciando da atual perspectiva que é mais 31 

direcionado a Engenharia Civil. Dentre as mudanças propõe retirar os pré-requisitos das 32 

disciplinas do BCT que serão ministradas pelos próprios professores do curso. O professor Luís 33 

Morão Cabral Ferro afirma que esse ponto merece algumas considerações e destaca que são 34 

muitas alterações e, por isso, precisa alterar também o PPC do curso. O professor Luís Morão 35 

Cabral Ferro questiona ainda, que não há nenhuma disciplina de física. A proposta 36 

apresentada altera completamente a matriz curricular e propõe que, se considera que tem 37 

muitos pré-requisitos, alterem os mesmos. A presidente em exercício Luciana Angélica da 38 
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Silva Nunes explica que a razão de ter sido ponto de pauta no Comitê era exatamente a 39 

certeza de como seria tratado, se modificação de PPC ou apenas de Estrutura Curricular. O 40 

professor Luís Morão Cabral Ferro retoma a palavra e diz estranhar com apenas seis meses de 41 

funcionamento uma tamanha alteração. O professor Eduardo Dias Nunes explica que não são 42 

apenas seis meses, o curso foi pensado em 2013 e a entrada era pelo BCT e que atualmente 43 

não é mais. O professor Leandro Carlos de Souza questiona que se a entrada era pelo BCT 44 

porque não houve alterações anteriormente. A professora Valdenize Lopes do Nascimento diz 45 

que quando se constrói um projeto de um curso novo, faz-se uma pesquisa em diversos 46 

estados, e questiona se a mudança não vai fazer falta nas demais disciplinas. O professor 47 

Eduardo Dias Nunes diz que não, e explica que há uma diferença ente a Engenharia Civil e a 48 

Arquitetura. O professor Adrian José Mollina Rugama sugere que seja constituída uma 49 

comissão específica para poder discutir com mais aprofundamento. Diz que a construção da 50 

proposta do PPC é feita por uma equipe que conhece a temática e o Comitê confia nessa 51 

equipe. Diz ainda que, as disciplinas de cálculos sendo retiradas precisariam de alguma 52 

contrapartida. Por isso, precisa de uma análise especializada para que somente assim, o 53 

Comitê possa apreciar. E destaca que, no momento em que alguém do próprio Comitê já 54 

percebeu essas deficiências, então tem que ter mais embasamento. O professor Eduardo Dias 55 

Nunes retoma as discussões e apresenta explicações sobre os eixos dizendo que o eixo maior é 56 

de “projeto”, diferenciando da anterior que estava priorizando o eixo da tecnologia de 57 

construção. O professor Glaydson Francisco Barros de Oliveira diz que é necessário se 58 

preocupar com as questões das competências e habilidades, como membro da Instituição que 59 

dará certificado para alguém que vai assinar “construção”. Afirma ainda, que o Comitê se 60 

preocupa em relação a não replicar os currículos que existem por aí, é necessário fazer 61 

diferente. A presidente em exercício Luciana Angélica da Silva Nunes propõe que a comissão 62 

seja composta por dois arquitetos, um físico, um matemático e um engenheiro para que seja 63 

uma discussão mais abrangente, mais embasada. O professor Glaydson Francisco Barros de 64 

Oliveira concorda e diz que realmente é necessária uma melhor avaliação. A professora 65 

Gerciane Maria da Costa Oliveira afirma que o importante é retirar o encaminhamento para 66 

resolver a questão. Alega que o Comitê tem competência para dizer se é uma mudança de 67 

estrutura ou se é de projeto. A professora Valdenize Lopes do Nascimento destaca que o 68 

recorrente é criar o curso sem ninguém da área e, depois que chega alguém da área específica 69 

percebe a necessidade de mudanças. O professor Sueldes de Araújo diz que é necessário 70 

mudar o projeto e não apenas a estrutura curricular, e concorda com a constituição da 71 

comissão multidisciplinar para discutir a concepção do projeto. O professor Luís Morão Cabral 72 

Ferro questiona os motivos que foram levantados e não o que foi apresentado. Diz que a 73 

proposta não tem consistência, falta disciplina especialmente base para cálculos; não tem 74 

tecnodinâmica, isotérmica, nenhuma de física. O professor Adrian José Mollina Rugama 75 

propõe voltar para o conselho de curso estruturar nova proposta, novo perfil e consolidar o 76 

PPC com a nova estrutura. Destaca que não pode pensar um curso tendo o professor como 77 

foco. O professor é que vai se adaptar ao curso. O professor Carlos Roberto Rodrigues Barata 78 
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Junior diz ser difícil visualizar essa proposta quando duas pessoas discordam e conclui que o 79 

professor Eduardo Dias Nunes não foi convencido com nenhum argumento apresentado. 80 

Afirma ainda, que as discussões precisam ser melhor executadas para poder evidenciar mais 81 

alguns pontos para esclarecer melhor e sugere a criação de um parecer argumentando com 82 

embasamento a pequena mudança e, caso não consiga, faz outra modificação no PPC. O 83 

professor Eduardo Dias Nunes diz que já se convenceu de que a mudança não é só de 84 

estrutura curricular, mas de projeto de curso, e se compromete deliberar com o conselho de 85 

curso trabalhando na proposta de alteração do PPC. O Comitê deliberou que as alterações são 86 

de projeto de curso e, portanto, é necessário formar comissão e elaborar nova proposta de 87 

PPC para futuramente retomar ao Comitê para nova análise. SEGUNDO PONTO: A presidente 88 

em exercício Luciana Angélica da Silva Nunes deu inicio as discussões para aprovação das atas. 89 

As atas da terceira, quarta, quinta e sexta reuniões Ordinárias de dois mil e quinze foram 90 

votadas e aprovadas por treze votos favoráveis. As atas da primeira e da segunda reuniões 91 

extraordinárias foram votadas e aprovadas por treze votos favoráveis. TERCEIRO PONTO: A 92 

Presidente em exercício Luciana Angélica da Silva Nunes retoma a palavra e informa que é 93 

necessária a mudança de índice de classificação para o BCT explicando que atualmente o 94 

cálculo dos índices é realizado manualmente então, pensou-se usar o índice que já existe no 95 

SIGAA, então foi enviada minuta para o CONSEPE, mas esse conselho decidiu que a minuta 96 

deveria passar primeiramente pelo COMITÊ DE GRADUAÇÃO. A Presidente em exercício 97 

Luciana Angélica da Silva Nunes afirma que seria complicado para o Comitê apreciar essas 98 

alterações então, sugere que o Comitê proponha a criação de uma comissão para fazer as 99 

análises. Após algumas discussões o professor Luís Morão Cabral Ferro sugere que seja 100 

instituída uma comissão com representantes do BCT, engenharias e PROGRAD. A Presidente 101 

em exercício Luciana Angélica da Silva Nunes se dispõe a representar a PROGRAD e sugere 102 

que o BCT e as engenharias indiquem um representante cada, e a própria Pró-Reitora se 103 

responsabilizará pela escolha do representante dos estudantes. A proposta foi aprovada por 104 

unanimidade. Quinto ponto: A assessora pedagógica Celeneh Rocha de Castro informou que 105 

nenhuma observação foi registrada no texto sobre o histórico da UFERSA, e sugere um novo 106 

prazo para que os membros possam analisar e apresentar modificações, caso necessário. O 107 

professor Luís Morão Cabral Ferro sugere que o prazo seja até a quarta-feira seguinte e que 108 

seja encaminhado através de e-mail para Celeneh Rocha de Castro. As sugestões foram 109 

acatadas por todos os presentes. Sexto ponto: Nada mais havendo a discutir, a Presidente em 110 

exercício do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes, agradeceu a presença de todos os 111 

membros e deu por encerrada a reunião. E eu, Celeneh Rocha de Castro, Assessora de 112 

planejamento pedagógico da PROGRAD, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada sem 113 

emendas, na reunião do dia três de agosto de dois mil e dezesseis segue assinada pela 114 

Presidente em exercício do Comitê de Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-115 

Árido, pelos demais membros presentes a esta reunião e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 116 

Presidente: 117 
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Luciana Angélica da Silva Nunes ___________________________________________________ 118 

Representante do COMFOR: 119 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros ___________________________________________  120 

Representante do NEAD:  121 

Valdenize Lopes do Nascimento _______ ___________________________________________  122 

Representantes dos Departamentos: 123 

Leandro Carlos de Souza – DCEN __________________________________________________ 124 

Gerciane Maria da Costa Oliveira – DACS ____________________________________________ 125 

Luís Morão Cabral Ferro – DCAT ___________________________________________________ 126 

Adrian José Molina Rugama – DCV  ________________________________________________ 127 

Marcelle Santana de Araújo – DCAN________________________________________________ 128 

Sueldes de Araújo – DCETH/ANGICOS _______________________________________________ 129 

Representante do Campus Caraúbas: 130 

Carlos Roberto Rodrigues Barata júnior ____________________________________________ 131 

Representante do Campus Pau dos Ferros: 132 

Glaydson Francisco Barros de Oliveira _____________________________________________ 133 

Representante dos Técnicos Administrativos: 134 

Celeneh Rocha de Castro ________________________________________________________ 135 

Representante dos Estudantes: 136 

Maeva Rênnua Silva Soares Araújo _________________________________________________  137 


