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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZOITO. 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e 1 

trinta minutos, na sala de reuniões da PROGRAD, 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 4 

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

Medeiros, Valdenize Lopes do Nascimento, Manoel Reginaldo Fernandes, Adrian 6 

José Molina Rugama, Sueldes de Araújo, Manoel Denis Costa Ferreira, Wesley de 7 

Oliveira Santos, Celeneh Rocha de Castro. Membros com falta justificada: Gerciane 8 

Maria da Costa Oliveira, Valdemir Praxedes da Silva Neto. Servidores convidados: 9 

Antônio Gomes Nunes, coordenador do curso de Matemática EAD e Daniel Faustino 10 

Lacerda de Souza, vice-coordenador do curso de Computação EAD. Verificada a 11 

existência de quórum legal, a Presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes 12 

iniciou a reunião com a leitura da seguinte pauta: Primeiro ponto - Deliberação sobre 13 

Errata do PPC de Pedagogia do campus Angicos; Segundo ponto - Deliberação sobre o 14 

PPC de Licenciatura em Matemática – EAD; Terceiro ponto - Deliberação sobre o 15 

PPC de Licenciatura em Computação – EAD; Quarto ponto - Deliberação sobre 16 

Relatoria do PPC de Engenharia de Software; Quinto ponto - Outras ocorrências. Em 17 

seguida sugeriu discutir em segundo lugar o quarto ponto para já definir o relator. A 18 

sugestão foi aprovada com uma abstenção. Luciana Angélica da Silva Nunes 19 

apresentou o primeiro ponto para discussão sobre Errata do PPC de Pedagogia. Depois 20 

de esclarecidas todas as dúvidas, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. No 21 

segundo ponto foi solicitado que algum membro se dispusesse a assumir a relatoria do 22 

PPC do curso de Engenharia de Software. Celeneh Rocha de Castro sugeriu o membro 23 

Júlio Cesar Pereira Barbosa, representante do CCEN por ser de exatas. Surgiram 24 

questionamentos e dúvidas por ele não ser da área da computação. Dessa forma, foi 25 

indicado o membro Wesley de Oliveira Santos, que aceitou prontamente. Posto em 26 

votação, o seu nome foi aprovado por unanimidade. No terceiro ponto foi apresentado 27 

para deliberação o PPC do curso de Matemática EAD. Luciana Angélica da Silva 28 

Nunes, que ficou responsável pela relatoria do PPC, fez as suas observações. Falou que 29 

ele segue a linha de outros PPCs de cursos a distância que já passaram pelo Comitê de 30 

Graduação, mas sentiu falta de um alinhamento mais definido em relação à Matemática. 31 

Falou dos parágrafos muito longos. Disse que sentiu falta do histórico do curso e 32 

sugeriu contextualizar melhor. E ainda, inserir a lei de cotas na forma de ingresso. 33 

Valdenize Lopes do Nascimento alertou também para deixar claro sobre as cotas para 34 

docentes da educação básica. Luciana Angélica da Silva Nunes solicitou que sejam 35 
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colocadas a estrutura de laboratórios e bibliotecas dos polos no item da infraestrutura. 36 

Colocar também algo sobre a importância do curso. Procurar não citar os números 37 

específicos das resoluções, colocar apenas, “conforme legislação vigente”. Falou que 38 

em termos gerais, o documento está bem encaminhado, mas precisa fazer as alterações 39 

sugeridas. O parecer do Setor Pedagógico sugeriu alterações no que diz respeito ao 40 

currículo de forma interdisciplinar, em relação à acessibilidade e sobre as metodologias 41 

inclusivas. Sobre as habilidades e competências orientou-se para que se incluam as 42 

equipes multidisciplinares. Também em relação às ações para permanência do aluno no 43 

curso. Em resumo, foram essas as orientações/modificações sugeridas pelo Setor 44 

Pedagógico. Valdenize Lopes do Nascimento fez uma contextualização em relação à 45 

criação dos PPCs. Informou que provavelmente esses projetos de cursos EAD serão 46 

atualizados novamente em breve, mesmo assim eles foram elaborados de forma coletiva 47 

e isso facilita no caso de ofertas de bolsas, entre outros. Adrian José Molina Rugama 48 

falou que tinha dúvidas em relação à forma de acesso, se poderia alterar o formato. E 49 

em relação ao estímulo a permanência, teve dificuldade em saber qual a diferença no 50 

fato da forma de ingresso ser EAD. Solicitou esclarecer em que sentido se dá a 51 

permanência já que o curso é a distância, definir melhor a questão da bolsa para estágio, 52 

se existe, como funciona, qual a finalidade; em relação aos componentes curriculares 53 

optativos que na estrutura só apresentam dois momentos para fazer isso, e em relação às 54 

disciplinas eletivas, informar melhor sobre ambos. Valdenize Lopes do Nascimento 55 

explicou que em relação à permanência existe toda uma rede de atendimento ao aluno. 56 

Disse também que não existe ainda uma norma específica para os cursos a distância e 57 

eles acabam de certa forma se adequando as normas dos cursos presenciais. Celeneh 58 

Rocha de Castro fez algumas observações sobre a estrutura curricular. Surgiram muitas 59 

discussões sobre a disciplina Introdução EAD. Sueldes de Araújo falou que não deve 60 

fazer parte como uma disciplina no formato em que está. Celeneh Rocha de Castro 61 

explicou que poderia alterar o nome para “Introdução a Educação a Distância”. 62 

Valdenize Lopes do Nascimento afirmou a necessidade de alguns ajustes na estrutura 63 

curricular em relação ao número de créditos em algumas disciplinas. Sugeriu transferir a 64 

disciplina EDO (introdução as Equações Diferenciais Ordinárias) do sétimo para o sexto 65 

período. Celeneh Rocha de Castro fez considerações em relação aos ementários com 66 

algumas sugestões que serão repassadas a comissão responsável pelo PPC. Luciana 67 

Angélica da Silva Nunes pôs em votação e o PPC do curso de Matemática EAD foi 68 

aprovado por unanimidade, condicionado as alterações sugeridas. No quarto ponto foi 69 

apresentada a relatoria do PPC do curso de Computação a distância. Sueldes de Araújo 70 

apresentou suas considerações. Colocou que em sua opinião não deveria haver comissão 71 

para atualizar PPC, pois o NDE já tem essa competência. Celeneh Rocha de Castro 72 

explicou que a comissão não era para fazer essa discussão, era para a escrita do projeto, 73 

para a organização e montagem do projeto. Sueldes de Araújo passou a apresentar o 74 

relatório com suas observações, entre elas, em relação às alterações que já deveriam vir 75 
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com o parecer do setor pedagógico. Falou que o documento não está adequado às 76 

diretrizes curriculares das licenciaturas e da computação, sugere modificação sobre o 77 

parecerista já trabalhar a partir do parecer do setor pedagógico. Sugeriu conter o nome 78 

do centro e do departamento aos quais o curso pertença. Sugeriu também que expliquem 79 

porque a necessidade de atualização. Citar as fontes dos dados colocados. E também 80 

atualizar esses dados. Revê as Leis se ainda estão em vigor ou se já foram revogadas. 81 

Revisar contexto histórico, práticas pedagógicas, estágios. Sueldes de Araújo finalizou 82 

seu parecer falando que sugere que o documento volte para o colegiado fazer as 83 

alterações e só depois retorne ao Comitê para a devida apreciação, se dispondo a 84 

reavaliar o projeto enquanto parecerista. Adrian José Molina Rugama disse que 85 

também sentiu, ao ler o parecer do relator, que o PPC teria que ser reestruturado 86 

novamente para só depois voltar para análise de todas as instâncias. Daniel Faustino 87 

Lacerda de Souza falou que concorda com essa posição do Comitê de que o projeto 88 

volte para reestruturação na base. Valdenize Lopes do Nascimento pediu celeridade 89 

nesse processo. Luciana Angélica da Silva Nunes sugeriu que o encaminhamento seria 90 

enviar todas as sugestões para o colegiado refazer o projeto, o que foi aprovado por 91 

unanimidade. No quinto ponto, Sueldes de Araújo sugeriu em outras ocorrências a 92 

alteração da resolução de colegiado de curso. Luciana Angélica da Silva Nunes 93 

informou que já está sendo providenciada. Wesley de Oliveira Santos afirmou que em 94 

Pau dos Ferros já existe um servidor do setor pedagógico em todas as comissões de 95 

atualização dos PPCs. Informou sobre os horários das disciplinas em Pau dos Ferros que 96 

são feitos em conjunto com os três cursos e estão ocorrendo alguns problemas. Em 97 

seguida, a presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes, agradeceu a 98 

presença de todos e deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e dez minutos. E eu, 99 

Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada 100 

pelos presentes, quando aprovada.  101 

Presidente: 102 

Luciana Angélica da Silva Nunes _________________________________________ 103 

Representante do COMFOR 104 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 105 

Representante do NEAD 106 

Valdenize Lopes do Nascimento____________________________________________ 107 

Representantes dos Centros: 108 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 109 

Adrian José Molina Rugama______________________________________________ 110 

Sueldes de Araújo______________________________________________________ 111 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 112 

Wesley de Oliveira Santos________________________________________________ 113 

Representante dos Técnicos Administrativos: 114 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 115 


