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ATA	DA	6ª	REUNIÃO	EXTRAORDINÁRIA	DO	COMITÊ	DE	GRADUAÇÃO	DA	UNIVERSIDADE	
FEDERAL	RURAL	DO	SEMI-ÁRIDO	NO	ANO	DE	DOIS	MIL	E	DEZESSEIS.	

Aos	vinte	e	quatro	dias	do	mês	de	novembro	do	ano	de	dois	mil	e	dezesseis,	às	nove	horas,	na	1	
Sala	 dos	 Conselhos,	 prédio	 da	 Reitoria,	 reuniu-se	 o	 Comitê	 de	 Graduação	 da	 Universidade	2	
Federal	Rural	do	Semi-Árido	–	UFERSA,	sob	a	Presidência	do	Pró-Reitor	de	Graduação,	Rodrigo	3	
Nogueira	de	Codes.	Estiveram	presentes:	Maria	De	Lourdes	Fernandes	de	Medeiros,	José	Luiz	4	
Sousa	Lima,	Gerciane	Maria	da	Costa	Oliveira,	Luis	Morão	Cabral	Ferro,	Adrian	José	Molina	5	
Rugama,	 Marcelle	 Santana	 de	 Araújo,	 Sueldes	 de	 Araújo,	 Manoel	 Reginaldo	 Fernandes,	6	
Valdemir	Praxedes	da	Silva	Neto,	Marteson	Cristiano	dos	Santos	Camelo,	Celeneh	Rocha	de	7	
Castro	 e	Maeva	 Rênnua	 Silva	 Soares	 Araújo.	Membro	 com	 falta	 justificada:	 Antônio	 Carlos	8	
Leite.	 PAUTA:	 Primeiro	 ponto:	 Aprovação	 das	 atas	 das	 4ª	 	 e	 5ª	 reuniões	 extraordinárias;	9	
Segundo	 Ponto:	 Deliberação	 de	 minuta	 de	 resolução	 sobre	 turma	 de	 período	 letivo	10	
complementar;	Terceiro	 Ponto:	 Deliberação	 de	minuta	 de	 resolução	 sobre	 atividade	 laboral	11	
voluntária	 de	 alunos	 de	 graduação;	Quarto	 Ponto:	 Deliberação	 de	minuta	 de	 resolução	 que	12	
altera	 Resolução	 CONSEPE/UFERSA	 N°	 001/2008	 que	 dispõe	 sobre	 as	 atividades	13	
complementares.	Tendo	constatado	quórum	legal,	o	Presidente	do	Comitê,	Rodrigo	Nogueira	14	
de	Codes,	declarou	aberta	a	reunião	e	fez	a	leitura	da	pauta,	justificando	que	não	analisará	o	15	
regulamento	 de	 graduação	 em	 virtude	 de	 tratar	 pontos	 pendentes	 ou	 com	 necessidade	 de	16	
definição	ainda	em	2016,	e	que	por	ser	reunião	extraordinária,	a	pauta	é	fixa	e	não	é	permitida	17	
a	 inclusão	de	outro	ponto,	e	que	na	primeira	reunião	de	2017	será	definido	o	calendário	das	18	
reuniões	do	ano,	com	alternância	de	horários.	PRIMEIRO	PONTO	-	Aprovação	das	atas	das	4ª		19	
e	 5ª	 reuniões	 extraordinárias:	 não	 houve	 considerações	 por	 parte	 de	 nenhum	membro	 do	20	
comitê,	sendo	as	atas	aprovadas	por	unanimidade.	SEGUNDO	PONTO	–	Deliberação	de	minuta	21	
de	resolução	sobre	turma	de	período	 letivo	complementar:	A	minuta	da	resolução	alterará	a	22	
Resolução	CONSEPE/UFERSA	N°	003/2005	de	10/03/2005,	sendo	a	docente	Marcelle	Santana	23	
de	 Araújo,	 membro	 deste	 comitê,	 a	 presidente	 da	 comissão	 que	 desenvolveu	 a	 minuta.	24	
Iniciou-se	 a	 apreciação	 da	minuta,	 parágrafo	 a	 parágrafo	 e	 as	 alterações	 no	 texto	 fruto	 das	25	
discussões	do	comitê	foram	destacadas	no	documento	pela	coordenadora	pedagógica	Celeneh	26	
Rocha	de	Castro,	que	 formatará	o	documento	posteriormente.	Durante	a	análise	da	minuta,	27	
no	 artigo	 terceiro,	 o	 comitê	 optou	 por	 votar	 duas	 propostas:	 o	 artigo	 terceiro	 tornar-se	28	
parágrafo	único	do	artigo	segundo	ou	permanecer	como	proposto,	e	com	a	maioria	dos	votos,	29	
a	 primeira	 opção	 foi	 escolhida.	 As	 discussões	 sobre	 cada	 artigo	 demandaram	 tempo	30	
considerável,	o	que	 levou	o	comitê	suspender	a	reunião	ao	final	do	artigo	quarto.	Uma	nova	31	
data	foi	agendada	para	continuar	as	discussões	sobre	a	minuta	e	os	demais	pontos	de	pauta	-	32	
dia	 vinte	e	nove	de	novembro	de	2016,	 às	oito	horas	na	 sala	de	 reunião	da	PROGRAD,	 com	33	
todos	 os	 membros	 presentes	 convocados	 a	 participar.	 A	 reunião	 foi	 retomada	 na	 data	34	
previamente	 estabelecida,	 iniciando	 a	 análise	 da	 minuta	 a	 partir	 do	 artigo	 quinto.	 Dos	35	
membros	presentes	na	primeira	parte	da	reunião,	ausentaram-se	na	segunda	parte:	Valdemir	36	
Praxedes	da	Silva	Neto,	Manoel	Reginaldo	Fernandes,	Adrian	José	Molina	Rugama	e	Maeva	37	
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Rênnua	Silva	Soares	Araújo.		Compareceram	na	segunda	parte	da	reunião	Gerciane	Maria	da	38	
Costa	Oliveira	e	Carlos	José	da	Silva,	além	da	pedagoga	Milena	Paula	Cabral	Oliveira,	que	fez	39	
parte	da	 comissão	que	definiu	 a	minuta	em	análise.	Durante	a	deliberação,	o	presidente	do	40	
comitê,	Rodrigo	Nogueira	de	Codes,	disse	que	a	UFERSA	deverá	fazer	uma	resolução	sobre	o	41	
trabalho	 do	 docente	 no	 que	 tange	 a	 evidência	 das	 horas	 dedicadas	 pelo	 professor	 nas	42	
atividades	 de	 ensino,	 pesquisa	 e	 extensão,	 e	 uma	 vez	 regulamentado	 como	 o	 docente	 irá	43	
comprovar	 como	estará	com	sua	carga	horária	vinculada	a	essas	atividades,	o	professor	que	44	
não	estiver	vinculado	a	elas	em	período	de	férias	poderá	contribuir	com	as	turmas	de	período	45	
complementar.	Continuando	a	análise	da	minuta,	no	artigo	sétimo	foi	votado	e	aprovado	por	46	
unanimidade	que	cada	aluno	realizará	matrícula	em	no	máximo	um	componente	curricular	por	47	
período	 complementar.	 No	 décimo	 terceiro	 artigo,	 a	 representante	 dos	 técnicos,	 Celeneh	48	
Rocha	 de	 Castro,	 sugeriu	 incluir	 a	 definição	 de	 acordo	 com	 o	 SIGAA	 em	 cada	 nível	 de	49	
prioridade	que	o	artigo	cita,	o	que	foi	aprovado	por	unanimidade	pelo	comitê.			Após	leitura	de	50	
todos	os	artigos,	o	comitê	aprovou	por	unanimidade	o	texto	da	minuta	com	as	considerações	51	
incluídas.	Após	este	ponto	de	pauta,	a	pedagoga	Milena	Paula	Cabral	Oliveira	 	 se	retirou	da	52	
reunião.	Passando	ao	TERCEIRO	PONTO	de	pauta	–	deliberação	de	minuta	de	resolução	sobre	53	
atividade	laboral	voluntária	de	alunos	de	graduação:	a	servidora	Danielly	Mendes	Pereira	foi	54	
convidada	a	participar	desta	discussão,	e	o	presidente	do	comitê,	Rodrigo	Nogueira	de	Codes,	55	
explicou	 que	 o	 estágio	 não	 obrigatório	 precisa	 ser	 remunerado,	 e	 que	 a	 atividade	 laboral	56	
voluntária	surgiu	da	necessidade	de	regulamentar	o	estágio	não	obrigatório	não	remunerado.	57	
Danielly	 Mendes	 Pereira	 explicou	 a	 legislação	 vigente,	 e	 o	 docente	 Sueldes	 de	 Araújo	58	
questionou	se	a	PROGEPE	 foi	 consultada	sobre	 isso	e	 sobre	a	 relação	 trabalhista	que	 isso	se	59	
caracteriza.	Danielly	Mendes	 Pereira	 explicou	 que	 não	 é	 um	 trabalho,	 e	 sim	 uma	 atividade	60	
prática.	O	docente	Luís	Morão	Cabral	Ferro	questionou	se	o	caso	não	seria	de	uma	atividade	61	
de	 extensão.	 Celeneh	 Rocha	 de	 Castro	 disse	 que	 esta	 atividade	 laboral	 surgiu	 de	 uma	62	
demanda	da	PROEC.	Que	a	resolução	já	foi	ao	CONSEPE	e	retornou	uma	vez	que	lá	solicitaram	63	
a	consulta	ao	comitê	de	graduação.	Luís	Morão	Cabral	Ferro	disse	que	não	há	na	resolução	a	64	
definição	de	atividade	laboral.	Após	pesquisa,	entendeu-se	que	o	nome	‘atividade	laboral’	não	65	
cabe	ao	proposto,	uma	vez	que	caracteriza	um	trabalho.	O	docente	Sueldes	de	Araújo	disse	66	
que	esta	 situação	do	aluno	deveria	 ser	 resolvida	no	departamento	ou	que	uma	disciplina	de	67	
prática	de	estágio	fosse	criada.	Maria	de	Lourdes	Fernandes	de	Medeiros	sugeriu	que	o	nome	68	
‘atividades	 laborais’	 fosse	 trocado	 por	 ‘atividades	 práticas	 voluntárias’.	 Sueldes	 de	 Araújo	69	
sugeriu	retirar	o	ponto	da	pauta	e	devolver	à	PROEC.	O	docente	Luís	Morão	Cabral	Ferro	quis	70	
saber	se	existe	alguma	bolsa	de	graduação	na	universidade	que	pudesse	atender	a	demanda	71	
dos	alunos	objeto	deste	documento.	Rodrigo	Nogueira	de	Codes	disse	que	existem	algumas	72	
modalidades	de	bolsas	na	graduação,	mas	que	não	atende	em	número	a	demanda,	 e	que	o	73	
caso	seria	algum	tipo	de	programa	ou	ação.	Que	uma	ação	de	graduação	poderia	ser	incluída	74	
no	 SIGAA.	 Luís	 Morão	 Cabral	 Ferro	 sugeriu	 que	 esta	 ação	 fosse	 de	 fluxo	 contínuo	 e	 que	75	
contabilizasse	 horas.	 O	 docente	 Sueldes	 de	 Araújo	 propôs	 que	 o	 ponto	 fosse	 retirado	 de	76	
pauta,	sendo	reformulado	como	ação	de	ensino,	 implementada	no	SIGAA	como	ação	prática	77	
continuada.	Rodrigo	Nogueira	de	Codes	disse	que	esta	ação	terá	objetivos	cadastrados	e	junto	78	



	
	
	

	
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 

	

com	o	comitê	definiu	os	nomes	para	a	comissão	que	fará	a	minuta	de	ações	de	graduação	que	79	
contemplará	o	que	ficou	definido.	A	comissão	será	formada	por	Maria	de	Lourdes	Fernandes	80	
de	 Medeiros,	 Luís	 Morão	 Cabral	 Ferro,	 Marcelle	 Santana	 de	 Araújo	 e	 Danielly	 Mendes	81	
Pereira.	 	Com	a	decisão	por	esta	ação	de	graduação,	o	QUARTO	PONTO	saiu	da	pauta.	Nada	82	
mais	 havendo	 a	 discutir,	 o	 Presidente	 do	 Comitê,	Rodrigo	Nogueira	 de	 Codes,	 agradeceu	 a	83	
presença	de	todos	os	membros	e	deu	por	encerrada	a	reunião.	E	eu,	Andréa	Mariana	de	Góes	84	
Martins,	 Secretária	 Executiva,	 lavrei	 a	 presente	 ata	 que	 será	 assinada	 por	 mim	 e	 demais	85	
presentes,	quando	aprovada.	86	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	87	
Presidente:	88	
Rodrigo	Nogueira	de	Codes_______________________________________________________		89	
Representante	do	COMFOR:	90	
Maria	de	Lourdes	Fernandes	de	Medeiros	___________________________________________		91	
Representante	dos	Centros:	92	
José	Luiz	Sousa	Lima____________________________________________________________	93	
Gerciane	 Maria	 da	 Costa	 Oliveira________________________________________________	94	
Manoel	Reginaldo	Fernandes_____________________________________________________	95	
Luís	Morão	Cabral	Ferro	–	CE______________________________________________________		96	
Adrian	José	Molina	Rugama	–	CCA	_________________________________________________	97	
Carlos	José	da	Silva______________________________________________________________	98	
Marcelle	Santana	de	Araújo	______________________________________________________		99	
Representante	do	Campus	Angicos:	100	
Sueldes	de	Araújo	–	DCETH/ANGICOS	______________________________________________	101	
Representante	do	Campus	Caraúbas:	102	
Valdemir	Praxedes	da	Silva	Neto___________________________________________________	103	
Representante	do	Campus	Pau	dos	Ferros:	104	
Marteson	Cristiano	dos	Santos	Camelo______________________________________________	105	
Representante	dos	Técnicos	Administrativos:	106	
Celeneh	Rocha	de	Castro	________________________________________________________		107	
Representante	dos	Estudantes:	108	
Maeva	Rênnua	Silva	Soares	Araújo	_________________________________________________	109	


