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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

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

Ao quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, 1 

na 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 Coordenadora Geral do NEAD - Núcleo de Educação a Distância 4 

Valdenize Lopes do Nascimento; os representantes dos Departamentos: Leandro Carlos de 5 

Souza, Manoel Reginaldo Fernandes, Luís Morão Cabral Ferro, Adrian José Molina Rugama, 6 

Marcelle Santana de Araújo, Sueldes de Araújo, Glaydson Francisco Barros de Oliveira; A 7 

representante dos Técnicos Administrativos: Celeneh Rocha de Castro. Membros com faltas 8 

justificadas: Paulo César Linhares da Silva, Gerciane Maria da Costa Oliveira, Josemir de Souza 9 

Gonçalves e Maeva Rênnua Silva Soares Araújo. PAUTA: Primeiro ponto: Análise e deliberação 10 

sobre o PPC do Curso de Medicina do Campus Mossoró.  O ponto teve como convidada a 11 

médica Andrea Tabora Ribas da Cunha e a pedagoga Janini Aparecida Dias Nunes. Segundo 12 

ponto: Análise e deliberação sobre Minuta de Resolução para alteração da Estrutura Curricular 13 

do Curso de Ecologia; Terceiro ponto: Deliberação sobre Procedimento Interno de Análise dos 14 

PPCs; Quarto ponto: Estabelecer fluxo dos seguintes documentos: Alteração de Estrutura 15 

Curricular e Criação de Curso; Quinto ponto: Outras Ocorrências. Tendo constatado quórum 16 

legal, o Presidente do Comitê Carlos Augusto Pavão declarou aberta a reunião e fez a leitura da 17 

pauta e a colocou em discussão. O professor Luís Morão Cabral Ferro propôs a inclusão de um 18 

ponto, para esclarecer sobre sua postura no Comitê de Graduação. Esta proposta foi votada e 19 

aprovada por dez votos favoráveis. PRIMEIRO PONTO: o Presidente do Comitê Carlos Augusto 20 

Pavão inicia convidando a professora Andrea Tabora Ribas da Cunha para apresentar 21 

exposição sobre o PPC de medicina. A professora Andrea Tabora Ribas da Cunha informa das 22 

modificações realizadas após visita do MEC, principalmente em relação às novas diretrizes 23 

nacionais para o curso de medicina e as especificidades do curso. O Presidente do Comitê 24 

Augusto Carlos Pavão informa sobre a necessidade de encaminhar ao CONSUNI emenda 25 

regimental com alguns pontos conflitantes com o PPC. Professor Luiz Morão Cabral Ferro fala 26 

sobre a preocupação com os custos do curso e destaca alguns aspectos relativos ao PPC, 27 

especialmente quanto ao levantamento da atual situação da saúde na cidade de Mossoró. 28 

Para ele, o levantamento apresentado não condiz com a realidade; o curso precisa passar a 29 

ideia de que veio para melhorar a situação da saúde. Outro aspecto destacado pelo professor 30 

Luiz Morão Cabral Ferro é quanto à referência ao curso de medicina em Assu, para o mesmo 31 

não há necessidade de referencia a um curso que não há certeza de implantação, portanto, 32 

sugere retirar tais referências. A professora Andrea Tabora Ribas da Cunha explica que os 33 

dados são bastante difíceis, pois as instituições normalmente não disponibilizam. Andrea diz 34 

que tentou descrever as redes físicas, pois é assim que o MEC exige e, que esses espaços estão 35 

cadastrados no MEC, mas nem sempre o serviço funciona adequadamente, e informa que irá 36 

ressaltar que existe essa dificuldade, incorporando ao texto uma análise crítica. O professor 37 
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Adrian José Mollina Rugama apresentou alguns questionamentos relativos ao projeto do 38 

curso, destacando que o contexto colocado retrata 2013, no entanto, contexto atual mudou. 39 

No ponto sobre a caracterização da saúde, as tabelas não foram referenciadas, elas estão 40 

presentes, mas não foram analisadas, e questiona qual a utilidade destas no texto. O professor 41 

Adrian José Mollina Rugama destaca ainda que, na justificativa informações não foram 42 

abordadas e que há carência de justificativa no contexto municipal. Quanto a estrutura da 43 

carga horária, segundo fala do professor, percebe-se uma lacuna, não deixa claro se a 44 

quantidade de professores daria conta dessa carga horária. Questiona como será distribuída a 45 

carga horária total ao longo dos anos do curso na organização por módulos e afirma que a 46 

carga horária do estágio supervisionado está divergente das diretrizes nacionais. Em relação à 47 

infraestrutura, o professor Adrian José Mollina Rugama questiona como será a utilização 48 

dessa rede, como será o uso do campus e afirma entender que não há mais necessidade de 49 

hospital escola e sim, hospital de ensino.  A professora Valdenize Lopes do Nascimento disse 50 

que sua dúvida está relacionada aos créditos. O Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão 51 

relembrou que precisa encaminhar uma emenda regimental que autoriza essas modificações 52 

no Regimento Geral. O professor Adrian José Mollina Rugama retomou seus questionamentos 53 

e afirmou que a metodologia de ensino problematizadora não está referenciada, é necessário 54 

justificar o que é ensino problematizador. A professora Andrea Tabora Ribas da Cunha fez 55 

algumas observações quanto aos questionamentos do professor Adrian José Mollina Rugama e 56 

informou que fez todos os registros e posteriormente fará as alterações no projeto de curso. O 57 

professor Sueldes de Araújo apresentou questionamentos relativos ao modelo misto de 58 

aprendizagem adotado pelo curso se será adequado; informa que quase tudo está sem 59 

referência e que, a discussão sobre pedagogia das competências não faz nenhuma referência a 60 

Perrenoud, e sobre o construtivismo, informa que não foi citado nenhum autor, especialmente 61 

Piaget e Vigotsky, e compreende que a metodologia problematizadora tem como base a 62 

pedagogia libertadora de Paulo Freire. O professor Sueldes  de Araújo afirma que todas essas 63 

referências precisam estar especificadas no projeto do curso. Outros aspectos destacados pelo 64 

professor Sueldes de Araújo refere-se a disciplina de Empreendedorismo que, segundo ele, 65 

precisa ficar claro se é empreendedorismo individual ou mercado. A professora Andrea Tabora 66 

Ribas da Cunha apresentou mais explicações sobre a nova concepção do ensino de medicina 67 

destacando que por se tratar de uma nova proposta ainda faltam muitas referências, mas irá 68 

realizar novas discussões com o grupo de elaboração do projeto e farão as modificações 69 

necessárias. O professor Luís Morão Cabral Ferro sugere um grupo menor do Comitê para 70 

participar das discussões sobre o PPC. O Comitê deliberou que os membros Luís Morão Cabral 71 

Ferro e Celeneh Rocha de Castro serão os relatores do projeto de curso de Medicina, e que a 72 

comissão de elaboração do PPC do curso irá elaborar uma minuta de alteração do Regimento 73 

para o CONSUNI, mas que poderá ser enviada antes ao CONSEPE para emissão de parecer. 74 

SEGUNDO PONTO: o Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão deu início à discussão sobre 75 

a proposta de Minuta de Resolução para alteração da Estrutura Curricular do Curso de Ecologia 76 

lembrando a todos que novas disciplinas tem que vir com os programas juntos. Apenas o 77 
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professor Luís Morão Cabral Ferro apresentou algumas sugestões na proposta de resolução 78 

que foram totalmente aceitas por todos os membros participantes e registradas pela assessora 79 

pedagógica Celeneh Rocha de Castro para posteriormente encaminhar ao coordenador do 80 

curso de ecologia para as devidas alterações. TERCEIRO PONTO: O Presidente do Comitê 81 

Augusto Carlos Pavão retoma a palavra e informa que será necessário instituir uma nova 82 

sistemática de análise dos PPCs para agilizar e dinamizar todo o processo, e propõe o sistema 83 

de relatoria. O novo formato é aprovado por todos os participantes e o professor Augusto 84 

Carlos Pavão explica que na próxima reunião do Comitê apresentará a proposta de forma 85 

detalhada. QUARTO PONTO: a assessora pedagógica Celeneh Rocha de Castro apresenta uma 86 

proposta de fluxograma para criação de curso composto das seguintes etapas: 1) A 87 

Coordenação do Curso ou Comissão para Elaboração do PPC protocola o projeto na PROGRAD; 88 

2) O Setor Pedagógico emite Parecer; 3) O Comitê de Graduação nomeia Relatores para 89 

análise minuciosa do projeto, 4)Logo após essa análise o Comitê de Graduação discute 90 

conjuntamente o PPC e emite Parecer; 5) O projeto é encaminhado pela PROGRAD para a 91 

Comissão de Elaboração que faz as mudanças necessárias e, em seguida, 6) Encaminha de 92 

volta à PROGRAD, juntamente com justificativa das alterações não realizadas. 7) A PROGRAD 93 

analisa e encaminha para o Comitê de Graduação que emite o Parecer de aprovação ou 94 

reenvia para a Comissão de Elaboração do PPC para refazer as alterações adequadas; 8) Após 95 

emissão de Parecer de Aprovação do Comitê de Graduação a PROGRAD encaminha ao 96 

CONSEPE para aprovação final. A proposta foi aprovada por unanimidade. QUINTO PONTO: o 97 

professor Luís Morão Cabral Ferro informa que recebeu um comentário sobre sua postura 98 

dura no Comitê de graduação e solicita que se há alguém que tenha algo contra a sua posição 99 

no Comitê que expresse nesse momento para que possa ser possível esclarecer. A assessora 100 

pedagógica Celeneh Rocha de Castro informa que participa desde o início da criação do 101 

Comitê e testemunha que o professor Luís Morão Cabral Ferro tem contribuído bastante com 102 

esse órgão, reconhece que já passaram por momentos críticos, mas que estes serviram para o 103 

amadurecimento do grupo e que considera hoje um grupo bastante coeso. Os demais 104 

membros se posicionaram contra qualquer comentário inadequado em relação à postura do 105 

professor Luís Morão Cabral Ferro e confirmaram a importância de sua atuação no Comitê. O 106 

professor Luís Morão Cabral Ferro agradeceu as observações e disse estar disposto a 107 

continuar contribuindo com o grupo. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Comitê, 108 

Augusto Carlos Pavão agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a 109 

reunião. E eu, Celeneh Rocha de Castro, Assessora de planejamento pedagógico da PROGRAD, 110 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada sem emendas, na reunião do dia três de agosto 111 

de dois mil e dezesseis segue assinada pelo Presidente do Comitê de Graduação, pelos demais 112 

membros presente a esta reunião e por mim. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 113 

Presidente:  114 

Augusto Carlos Pavão  ________________________________________________________ 115 

Representante do NEAD:  116 

Valdenize Lopes do Nascimento ___________________________________________________ 117 
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Representantes dos Departamentos: 118 

Leandro Carlos de Souza – DCEN  ________________________________________________ 119 

Manoel Reginaldo Fernandes – DACS _____________________________________________ 120 

Luís Morão Cabral Ferro – DCAT _________________________________________________ 121 

Adrian José Molina Rugama – DCV  _______ ________________________________________ 122 

Marcelle Santana de Araújo – DCAN ______________________________________________ 123 

Sueldes de Araújo DCEHT/ANGICOS _____ _________________________________________ 124 

Representante do Campus Pau dos Ferros: 125 

Glaydson Francisco Barros de Oliveira ____________________________________________ 126 

Representante dos Técnicos Administrativos: 127 

Celeneh Rocha de Castro ______________________________________________________  128 


