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ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala de videoconferência da PROPPG, 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, Júlio César Pereira Barbosa, Manoel 5 

Reginaldo Fernandes, Adrian José Molina Rugama, Leonardo Fernandes França, 6 

Sueldes de Araújo, Manoel Denis Costa Ferreira, Wesley de Oliveira Santos, 7 

Milena Paula Cabral de Oliveira. Membros com faltas justificadas: Gerciane Maria 8 

da Costa Oliveira, Ady Canário de Souza Estevão, Celeneh Rocha de Castro. 9 

Servidores convidados: Rodrigo César Santiago, Keila Regina Santana Fagundes, 10 

Felipe Torres Leite e Helder Fernando de Araújo Oliveira. Verificada a existência 11 

de quórum legal, a presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes leu a 12 

seguinte pauta: Primeiro ponto: Deliberar sobre o PPC de Engenharia de Petróleo; 13 

Segundo ponto: Deliberar sobre o PPC de Engenharia de Software. Luciana Angélica 14 

da Silva Nunes sugeriu inverter a ordem dos pontos porque o PPC de Engenharia de 15 

Software já passou pelo Comitê e seria só para aprovar as alterações. Em votação, essa 16 

sugestão foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o PPC de Engenharia de 17 

Software. Milena Paula Cabral de Oliveira apresentou as seguintes considerações da 18 

PROGRAD. Sobre as políticas institucionais que trata de cinco coordenações e o PPC 19 

só apresenta quatro, sugeriu colocar a quinta como coordenação de graduação. Sugeriu 20 

também que isso seja colocado de forma mais genérica, não explicitando quais 21 

coordenações porque esse cenário pode mudar ao longo do tempo. Adrian José Molina 22 

Rugama observou que já estão postas e foi sugerido retirar essa parte. Na parte que 23 

trata de organização curricular Milena Paula Cabral de Oliveira sugeriu organizar por 24 

núcleos e não por semestres. Luciana Angélica da Silva Nunes sugeriu colocar em 25 

tabela essa organização por núcleos para facilitar quando for preciso visualizar. O 26 

coordenador do curso de Engenharia de Software falou que já estão explicados os 27 

núcleos. Milena Paula Cabral de Oliveira sugeriu também retirar a referência ao 28 

primeiro ciclo na estrutura e sugeriu retirar a especificação de componentes optativos do 29 

núcleo de conteúdos específicos. Sueldes de Araújo sugeriu distribuir ao longo do 30 

texto e não apenas nesse núcleo. Falou também sobre o estágio não obrigatório que tem 31 

que constar, pois será utilizado em horas complementares e se não estiver no PPC não 32 

poderá ser aproveitado. Wesley de Oliveira Santos sugeriu desmembrar a carga horária 33 

para que fique especificada em cada uma e não de forma geral como está especificada. 34 

Milena Paula Cabral de Oliveira sugeriu não citar o número de resoluções, falar de 35 
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acordo com legislação vigente. Sueldes de Araújo disse que seria interessante que 36 

fosse citado porque o PPC tem que ter referência. Leonardo Fernandes França disse 37 

que seria melhor não citar para que ao se mudar a resolução não precisasse modificar o 38 

PPC. Luciana Angélica da Silva Nunes reforçou essa ideia. Leonardo Fernandes 39 

França sugeriu colocar resolução tal ou normativa vigente que a suceda. Sueldes de 40 

Araújo disse que entende que as resoluções são regulamentações e devem ser citadas 41 

porque representam o momento histórico. Luciana Angélica da Silva Nunes fez a 42 

sugestão de que haja o acréscimo de resolução número tal ou normativa vigente. Milena 43 

Paula Cabral de Oliveira sugeriu não haver citação da resolução, seja apenas 44 

normativa vigente. Sueldes de Araújo reforçou sua posição anterior. Luciana Angélica 45 

da Silva Nunes retirou sua proposta por concordar com a sugestão de Milena Paula 46 

Cabral de Oliveira. Wesley de Oliveira Santos sugeriu colocar nota de rodapé para 47 

dizer o número da resolução. Adrian José Molina Rugama sugeriu que constasse no 48 

sumário as normativas utilizadas. Ficando duas propostas, uma para citar a resolução, 49 

outra para citar apenas conforme normativa vigente. Posto em votação para manter o 50 

número da resolução foi computado um voto favorável do membro Sueldes de Araújo, 51 

que declarou seu voto porque compreende que o PPC é um projeto político e quando 52 

não contem referência não reflete o momento histórico em que foi concebido. Todos os 53 

outros votos foram contrários. Milena Paula Cabral de Oliveira disse que não foi 54 

localizado conteúdo relativo à prevenção e ao combate de incêndio e desastre. Wesley 55 

de Oliveira Santos explicou que o Bacharelado em Tecnologia da Informação pode não 56 

conter essa disciplina de segurança e o PPC ora analisado está baseado nele. Luciana 57 

Angélica da Silva Nunes disse que pode ser incluída no segundo ciclo e sugeriu que a 58 

comissão procure Celeneh Rocha de Castro para verificar onde e como colocar. Sueldes 59 

de Araújo disse que no trecho relativo à extensão estar escrito que oferecerão dez por 60 

cento da carga horária para extensão, mas não consta na estrutura. Luciana Angélica da 61 

Silva Nunes explicou que existe uma comissão formada para normatizar a extensão 62 

dentro da instituição. Sueldes de Araújo sugeriu retirar essa referência aos dez por 63 

cento. Wesley de Oliveira Santos disse que no PPC falava que o curso por não estar 64 

em funcionamento ainda não tinha NDE e colegiado, mas sugeriu que houvesse mais 65 

explicação sobre a importância deles. Sobre estágio sugeriu que seja citado qual carga 66 

horária é necessária que o aluno tenha para solicitar o estagio obrigatório. Não havendo 67 

mais nenhuma observação, o PPC do curso de Engenharia de Software foi posto em 68 

votação e aprovado com uma abstenção, condicionado as correções apontadas pelo 69 

Comitê. Luciana Angélica da Silva Nunes apresentou para discussão o segundo ponto 70 

da pauta sobre o PPC do curso de Engenharia de Petróleo, facultando a palavra para o 71 

relator Manoel Reginaldo Fernandes. Ele sugeriu melhorar o texto que trata do corpo 72 

discente. Sobre a contextualização histórica sugeriu referenciar melhor. Sugeriu que 73 

todos os dados citados fossem referenciados. Disse que sentiu falta da citação do início 74 

da primeira turma. Adrian José Molina Rugama disse que seria interessante citar as 75 
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ações que já foram realizadas, inclusive em relação às alterações do PPC. Sueldes de 76 

Araújo sugeriu que fosse seguido em todo o documento o padrão de citação da ABNT.  77 

Manoel Reginaldo Fernandes sugeriu retirar referência a Universidade Federal do 78 

Ceará. Substituir módulo por núcleo. Adrian José Molina Rugama sugeriu transferir 79 

formas de acesso para outro tópico, pois não se encaixaria em políticas de apoio ao 80 

discente. Houve a sugestão para que sejam detalhadas essas formas de acesso ao curso, 81 

inclusive contendo as normas para esse acesso. Manoel Reginaldo Fernandes sugeriu 82 

retirar as referências aos campi do interior, já que o curso se encontra na sede. Sueldes 83 

de Araújo sugeriu retirar do PPC a referência aos movimentos estudantis. Sugeriu 84 

colocar assistência estudantil. Sugeriu também que haja melhor especificação dos 85 

núcleos porque não conseguiu identificá-los. Adrian José Molina Rugama sugeriu 86 

deixar claro quais as disciplinas optativas. Milena Paula Cabral de Oliveira chamou a 87 

atenção para a grande quantidade de pré-requisitos. Adrian José Molina Rugama disse 88 

que isso pode engessar o curso. A coordenação explicou que vai se adequar ao novo 89 

PPC de Ciência e Tecnologia. Sueldes de Araújo reforçou haver muito pré-requisito e 90 

perguntou o que é co-requisito. Luciana Angélica da Silva Nunes explicou que é o 91 

componente curricular que o aluno precisa ao menos já estar matriculado para poder 92 

cursar o outro. Manoel Reginaldo Fernandes disse que existem correções a serem 93 

feitas em quase todas as ementas, relativas às referências. A coordenação explicou que 94 

já foram corrigidas. Sueldes de Araújo disse que as disciplinas Sociologia e Produção 95 

de Texto devem estar no início da estrutura e não no quinto período. Rodrigo César 96 

Santiago explicou que puseram nesse período para que os ingressantes já tivessem um 97 

contato direto com os docentes do núcleo profissionalizante. Sueldes de Araújo disse 98 

que a disciplina Metodologia está deslocada na estrutura. Manoel Reginaldo 99 

Fernandes fez observações sobre outras disciplinas deslocadas na estrutura e foi 100 

explicado que isso já foi modificado de acordo com o novo PPC de C & T. Wesley de 101 

Oliveira Santos sugeriu que a comissão faça uma revisão de toda a carga horária. 102 

Adrian José Molina Rugama perguntou sobre os períodos se são mesmo onze e foi 103 

dito que sim. E sobre a carga horária do ultimo período perguntou se era mesmo 104 

seiscentos e noventa. Disse que era muito extensa por ter cinco disciplinas obrigatórias. 105 

A coordenação explicou que se distribuíssem mais disciplinas nos outros períodos o 106 

curso não terminaria no tempo determinado. Luciana Angélica da Silva Nunes disse 107 

que a alternativa seria utilizar componentes feitos a distância já previstos em lei. 108 

Sueldes de Araújo observou que o número de referências era exíguo. Adrian José 109 

Molina Rugama falou sobre as áreas de atuação que são colocados seis campos de 110 

atuação. Perguntou se é ideal ou se existe mesmo condições de atuação nessas áreas. A 111 

coordenação explicou que tentou distribuir de forma igualitária, mas que ao longo do 112 

curso o discente vai escolhendo determinada área e que isso é recomendação da 113 

Sociedade dos Engenheiros de Petróleo. Não havendo mais nenhuma observação, 114 

Luciana Angélica da Silva Nunes pôs em votação e o PPC do curso de Engenharia de 115 



 
 
 

 
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  | 4 

 

Petróleo foi aprovado por unanimidade, condicionado as alterações sugeridas. Em 116 

seguida, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às onze horas e 117 

cinco minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente 118 

ata que será assinada pelos presentes, quando aprovada.  119 

Presidente: 120 

Luciana Angélica da Silva Nunes___________________________________________ 121 

Representantes dos Centros: 122 

Júlio César Pereira Barbosa________________________________________________ 123 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 124 

Adrian José Molina Rugama______________________________________________ 125 

Leonardo Fernandes França_______________________________________________ 126 

Sueldes de Araújo______________________________________________________ 127 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 128 

Wesley de Oliveira Santos________________________________________________ 129 

Representante dos Técnicos Administrativos: 130 

Milena Paula Cabral de Oliveira___________________________________________ 131 


