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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZESSETE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às treze 1 
horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões dos Conselhos, prédio da Reitoria, reuniu-se 2 
o Comitê de Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob 3 
a Presidência da Pró-Reitora adjunta de Graduação, Luciana Angélica da Silva Nunes. 4 
Estiveram presentes: Luciana Angélica da Silva Nunes, Maria de Lourdes 5 

Fernandes de Medeiros, Valdenize Lopes do Nascimento, Carlos Handrey Araújo 6 
Ferraz, Gerciane Maria da Costa Oliveira, Manoel Reginaldo Fernandes, Adrian 7 

José Molina Rugama, Leonardo Fernandes França, Sueldes de Araújo, Celeneh 8 
Rocha de Castro, Maeva Rênnua Silva Soares Araújo. Membros com falta 9 

justificada: Wesley de Oliveira Santos. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão sobre a 10 
proposta de Regulamento dos Cursos de Graduação. Verificada a existência de quórum 11 
legal, a Presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes declarou aberta a 12 

reunião, fez a leitura da pauta e pôs em discussão. O professor Leonardo Fernandes 13 
França solicitou que quando forem feitas sugestões sejam colocadas no modo de edição 14 

para que seja realmente alterado, além de colocar com outra cor. Sugeriu também que 15 
haja menos discussão, do contrário se levará mais de um ano para a conclusão do 16 
trabalho. Luciana Angélica da Silva Nunes frisou que o documento ainda passará por 17 

outras instâncias, podendo vir a ser modificado. Nesse sentido, seria interessante 18 

acelerar esse processo. Valdenize Lopes do Nascimento sugeriu fazer uma discussão 19 
mais apurada em relação às disciplinas à distância.  Foi retomada a discussão da 20 
proposta a partir do artigo 136 e o professor Adrian José Molina Rugama observou 21 

que faltou o parágrafo que trata da educação à distância. Celeneh Rocha de Castro 22 
explicou que esse assunto já foi contemplado anteriormente. Surgiu o questionamento 23 

sobre os vinte por cento de disciplinas EAD. Valdenize Lopes do Nascimento leu um 24 
documento que trata do assunto e afirmou que, pelo que consta no Parecer do CNE, 25 

essas disciplinas podem e devem ser oferecidas para os alunos reprovados, mas a 26 
realidade é bem diferente do que está nesse regulamento e deve ser modificada, pois os 27 
critérios postos nele impossibilitam o oferecimento dessas disciplinas à distância. O 28 
professor Sueldes de Araújo falou que isso tem que está no PPC dos cursos e ficar a 29 
critério do professor ministrar ou não. Luciana Angélica da Silva Nunes explicou que 30 

tem que haver critérios. Leonardo Fernandes França falou que esse artigo trata de 31 
uma situação específica para quando o aluno for reprovado anteriormente. Adrian José 32 

Molina Rugama sugeriu retirar o artigo 136, por não ter sentido oferecer uma 33 
disciplina a distância para um aluno que reprovou na presencial. Outro empecilho, 34 
segundo ele, seria a falta de capacitação dos professores para ministrarem esse tipo de 35 
disciplina. Sugeriu retirar, inclusive, da Resolução 12/2013 que trata sobre essa questão. 36 
Luciana Angélica da Silva Nunes sugeriu que quando tivessem esse oferecimento 37 

houvesse prioridade para os que já foram reprovados na disciplina. Carlos Handrey 38 
Araújo Ferraz falou que deveria ser retirado. Leonardo Fernandes França sugeriu 39 
manter, inclusive os critérios para realmente verificar o que irá gerar. Adrian José 40 
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Molina Rugama questionou por que não foram usados ainda esses critérios se já 41 
estavam previstos na lei desde 1996 e que, na condição que está o artigo, deveria ser 42 
retirado. Sueldes de Araújo sugeriu deixar em aberto para que as coordenações de 43 

curso decidam. Gerciane Maria da Costa Oliveira concordou com essa sugestão. 44 
Valdenize Lopes do Nascimento explicou sobre o surgimento e funcionamento do 45 
NEAD e sugeriu trocar a palavra “exclusivamente” por “preferencialmente”, oferecer a 46 
disciplina e fazer um estudo para verificar se deu certo. A presidente do Comitê, 47 
Luciana Angélica da Silva Nunes pôs em votação pela permanência ou retirada do 48 

artigo 138. Foi aprovada, pela maioria, a retirada do artigo. Os artigos 140 e 141 serão 49 
mantidos como estão. Luciana Angélica da Silva Nunes sugeriu retirar o artigo 143 50 
porque o sistema de avaliação seguirá o sistema geral. Valdenize Lopes do 51 

Nascimento sugeriu deixar e colocar no caput “conforme legislação vigente” e retirar o 52 
parágrafo único. Essa sugestão foi aprovada com uma abstenção. No artigo 144 foi 53 
retirado o seu parágrafo único, sendo aprovado que seja colocado integralmente ou 54 
parcialmente à distância e não mais utilizar o vocábulo duomodal no documento. Em 55 

seguida, foi aprovada a retirada do artigo 145 com seus parágrafos por já estar previsto 56 
em outro artigo discutido anteriormente. O artigo 146 se manterá como está. Foi 57 

aprovada a retirada do artigo 147. Passou-se a discutir a seção II – DOS MÓDULOS, o 58 
Artigo 148 se manterá. Celeneh Rocha de Castro explicou que acrescentou a seção III 59 
para atender a demanda da SUTIC de organização dos programas de disciplinas no 60 

SIGAA. Leonardo Fernandes França sugeriu detalhar melhor para poder inserir no 61 
regulamento. Nesse sentido, foi aprovado que fique nessa mesma sequência. Em 62 

seguida foi discutida a seção IV – Das atividades Acadêmicas. No artigo 149 foi 63 
aprovado que no parágrafo único sejam acrescentados blocos. Foi decidido que a 64 
discussão continuará na próxima reunião a partir do artigo 150, pois terá que ser feita 65 

uma consulta ao Registro Escolar. Celeneh Rocha de Castro ficou responsável por 66 
fazer essa consulta. A Presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes 67 
agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a reunião às dezesseis 68 

horas e vinte e cinco minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, 69 
lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, quando 70 
aprovada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 71 

Presidente: 72 

Luciana Angélica da Silva Nunes _________________________________________ 73 

Representante do COMFOR 74 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 75 

Representante do NEAD 76 

Valdenize Lopes do Nascimento___________________________________________  77 

Representantes dos Centros: 78 

Carlos Handrey Araújo Ferraz_____________________________________________ 79 

Gerciane Maria da Costa Oliveira__________________________________________ 80 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 81 

Adrian José Molina Rugama______________________________________________ 82 

Leonardo Fernandes França_______________________________________________ 83 

Sueldes de Araújo_______________________________________________________ 84 



 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

BR 110 – km 47, Bairro Costa e Silva – Caixa Postal 137 - 59625 - 900 – Mossoró/RN  

P á g i n a  | 3 

 

Representante do COMFOR 85 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________  86 

Representante dos Técnicos Administrativos: 87 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 88 

Representante do DCE 89 

Maeva Rênnua Silva Soares Araújo________________________________________ 90 


