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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZOITO. 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 1 

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, Gerciane Maria da Costa Oliveira, 6 

Manoel Reginaldo Fernandes, Adrian José Molina Rugama, Sueldes de Araújo, 7 

Valdemir Praxedes da Silva Neto, Wesley de Oliveira Santos, Celeneh Rocha de 8 

Castro. Membro com falta justificada: Júlio César Pereira Barbosa. Servidora 9 

convidada: Adriana Mara Guimarães de Farias (coordenadora do curso de 10 

Licenciatura em Computação, modalidade a distância). Verificada a existência de 11 

quórum legal, a presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes fez a leitura 12 

da seguinte Pauta: Primeiro ponto: Deliberação sobre as Atas da 1ª e 2ª Reuniões 13 

Ordinárias 2018 e da 1ª Reunião Extraordinária 2018; Segundo ponto: Deliberação 14 

sobre aprovação do PPC de Licenciatura em Computação na modalidade a distância; 15 

Terceiro ponto: Deliberação sobre o PPC de Licenciatura em Letras Libras Câmpus 16 

Caraúbas; Quarto ponto: Deliberação PPC de Engenharia de Software Câmpus Pau 17 

dos Ferros; Quinto ponto - Outras ocorrências. Posta em votação, a pauta foi aprovada 18 

por unanimidade. Em discussão do primeiro ponto, Gerciane Maria da Costa Oliveira 19 

informou que na primeira reunião extraordinária, tinha justificado e não apareceu na ata. 20 

Wesley de Oliveira Santos solicitou explicação sobre estar na linha dezessete o termo 21 

“deliberação sobre demais pontos”. Foi explicado que seria em relação à pauta do 22 

CONSEPE e ele entendeu a explicação. Perguntou se estava correto na linha cinquenta, 23 

sobre a fala do membro Adrian José Molina Rugama em relação à PROGRAD se abster 24 

se o ponto não fosse retirado de pauta. Foi explicado que estava correto. Sugeriu na 25 

linha sessenta e um retirar o segundo “acreditava”, que estava em duplicidade. Na linha 26 

cento e quarenta e seis trocar “não dever”, “por não tratar”. Na linha cento e setenta e 27 

oito retirar o termo “outra proposta de colocar”. Posta em votação, a ata da primeira 28 

reunião extraordinária de dois mil e dezoito foi aprovada com duas abstenções, 29 

condicionada as alterações sugeridas. Na discussão sobre a ata da primeira reunião 30 

ordinária, Wesley de Oliveira Santos falou que faltou colocar em negrito os nomes dos 31 

membros e solicitou a correção do nome de Rodrigo Nogueira de Codes e na linha cento 32 

e vinte e um substituir sexto por quinto. Em votação a ata da primeira reunião ordinária 33 

foi aprovada com uma abstenção, condicionada as alterações sugeridas. A presidente do 34 

Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes pôs para discussão a ata da segunda reunião 35 
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ordinária. Wesley de Oliveira Santos falou para verificar a escrita na linha setenta e 36 

oito porque faltava um artigo ou a palavra “enquanto”. Na linha oitenta e sete sugeriu 37 

que fosse substituída a questão do relatório de estágio “pelo PPC”, seria “no PPC”. 38 

Luciana Angélica da Silva Nunes propôs retirar toda essa parte. Sueldes de Araújo 39 

falou que não concordava porque essa discussão foi pertinente. Celeneh Rocha de 40 

Castro propôs retirar apenas a parte que fala de diretrizes curriculares. Essa proposta foi 41 

aprovada por unanimidade. Em seguida a ata da segunda reunião ordinária foi aprovada 42 

com uma abstenção. No segundo ponto, o PPC do curso de Licenciatura em 43 

Computação foi apresentado para discussão. Valdenize Lopes do Nascimento explicou 44 

que foram identificadas duas disciplinas da estrutura nova que estão com o mesmo 45 

nome da antiga estrutura, então propôs alterar esses nomes para Linguagem de 46 

Programação I e Linguagem de Programação II. Valdemir Praxedes da Silva Neto 47 

propôs verificar a disciplina de redes para que fosse mais clara, porque do jeito que está 48 

ficará muito extensa. Celeneh Rocha de Castro propôs que Valdemir Praxedes da 49 

Silva Neto fizesse uma ementa para que o curso pudesse se basear e ele concordou. 50 

Sueldes de Araújo falou sobre a disciplina Introdução EAD que não deveria estar no 51 

início porque acreditava que não fosse necessária e a ementa ficava mais na discussão 52 

teórica. Valdenize Lopes do Nascimento explicou que essa disciplina era necessária 53 

porque o aluno deveria saber o que seria o curso EAD. Sueldes de Araújo falou que 54 

deveria ser mais operacionalizada já que deveria ser para que o aluno conseguisse 55 

compreender as ferramentas do ambiente. Valdenize Lopes do Nascimento explicou 56 

que não daria tempo modificar nesse momento porque os cursos já estavam ministrando 57 

dessa forma. Não havendo mais nenhuma sugestão, foi posto em votação e o PPC do 58 

curso de Licenciatura em Computação, modalidade a distância foi aprovado por 59 

unanimidade, condicionado as alterações sugeridas. No terceiro ponto, foi posto em 60 

discussão o PPC do curso de Letras Libras. Luciana Angélica da Silva Nunes explicou 61 

que o parecer foi feito por ela em parceria com Celeneh Rocha de Castro. Nele é 62 

sugerida uma apresentação para iniciar o PPC. Na contextualização histórica do curso 63 

foi solicitado para se detalhar melhor sobre o curso. Foi observado que atividades 64 

complementares não cabem como flexibilização curricular. Foi sugerido que a forma de 65 

acesso fosse mais bem explicada. Sobre o TCC, não fixar questões de notas porque o 66 

regulamento trará novas dimensões. Observar se a bibliografia no ementário existe na 67 

biblioteca. Sobre isso Celeneh Rocha de Castro explicou que estão pensando em 68 

enviar os PPCs para a biblioteca analisar essa parte bibliográfica. Em seguida foi 69 

apresentado o parecer do setor pedagógico com as observações e sugestões de alteração. 70 

Adrian José Molina Rugama perguntou se no parecer o termo “rever” seria o mesmo 71 

que “retirar” e Celeneh Rocha de Castro falou que sim. Foi sugerido que a comissão 72 

procurasse Celeneh Rocha de Castro para orientação. Sueldes de Araújo disse que 73 

sentiu falta das disciplinas de História da Educação Brasileira, Diretrizes e Políticas 74 

Educacionais, Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Infantil e Educação 75 
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Inclusiva. Explicou que História da Educação de Surdos seria ainda melhor para a 76 

compreensão. Gerciane Maria da Costa Oliveira observou que existe uma disciplina 77 

no PPC que trata desse tema: Fundamentos da Educação de Surdos. Sueldes de Araújo 78 

sugeriu rever a ementa de Fundamentos da Educação Básica por estar muito extensa. 79 

Celeneh Rocha de Castro sugeriu que fosse revista a ementa de Psicologia da 80 

Educação para contemplar a sugestão de Sueldes de Araújo em relação à disciplina de 81 

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Infantil. Sueldes de Araújo 82 

explicou que as disciplinas sugeridas são essenciais para o curso. Valdemir Praxedes 83 

da Silva Neto explicou que o curso não tem professores suficientes para ministrar todas 84 

essas disciplinas sugeridas, mas que iria levar as sugestões para a comissão e ela iria 85 

verificar como poderia atender essas demandas. Sueldes de Araújo sugeriu que 86 

houvesse essa reorganização, mas acreditava que na avaliação do MEC não passaria. 87 

Celeneh Rocha de Castro explicou que o MEC avalia de acordo com as condições do 88 

curso. A proposta foi para que o PPC retornasse para o Comitê após as correções. Ficou 89 

decidido que no dia três de julho seria novamente submetido ao Comitê com as 90 

correções. No quarto ponto foi apresentado o PPC do curso de Engenharia de Software 91 

cuja relatoria foi feita pelo membro do Comitê Wesley de Oliveira Santos que 92 

apresentou seu parecer detalhadamente. Em seguida, Luciana Angélica da Silva Nunes 93 

apresentou o parecer do setor pedagógico. Depois Celeneh Rocha de Castro suas 94 

considerações. Ficou decidido que serão enviados todos os pareceres para a comissão 95 

que procederá às alterações sugeridas. Luciana Angélica da Silva Nunes perguntou se 96 

havia necessidade de voltar para o Comitê depois de feitas as alterações sugeridas. Foi 97 

decidido por unanimidade que sim. Em outras ocorrências, Sueldes de Araújo 98 

questionou sobre a indicação dos representantes do Comitê de Formação Continuada ter 99 

sido pela direção de centro, mas que deveria ter sido pelo departamento e afirmou que 100 

iria questionar sobre isso ao Pró-Reitor, posteriormente. Em seguida, a presidente do 101 

Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes, agradeceu a presença de todos e deu por 102 

encerrada reunião às dezessete horas e sete minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, 103 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, quando 104 

aprovada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  105 

Presidente: 106 

Luciana Angélica da Silva Nunes __________________________________________ 107 

Representante do COMFOR 108 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 109 

Representante do NEAD 110 

Valdenize Lopes do Nascimento___________________________________________ 111 

Representantes dos Centros: 112 

Gerciane Maria da Costa Oliveira__________________________________________ 113 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 114 
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Adrian José Molina Rugama_______________________________________________ 115 

Sueldes de Araújo______________________________________________________ 116 

Valdemir Praxedes da Silva Neto___________________________________________ 117 

Wesley de Oliveira Santos_________________________________________________ 118 

Representante dos Técnicos Administrativos: 119 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 120 


