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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE. 

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

trinta minutos, no auditório do Centro de Engenharias, reuniu-se o Comitê de 2 

Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a Presidência 3 

da Pró-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, Marcelle Santana de Araújo, Leonardo Fernandes 7 

França, Sueldes de Araújo, Celeneh Rocha de Castro, Ana Vitória Saraiva de 8 

Azevedo Pontes. Membros com falta justificada: Adrian José Molina Rugama, 9 

Valdemir Praxedes da Silva Neto, Antonio Carlos Leite Barbosa, Wesley de 10 

Oliveira Santos. Verificada a existência de quórum legal, a Presidente do Comitê 11 

Luciana Angélica da Silva Nunes fez a leitura da pauta seguinte: Primeiro ponto: 12 

Aprovação das Atas da 9ª e 10ª Reuniões Extraordinárias de 2017; Segundo ponto: 13 

Deliberação sobre mudança de turno do curso de Ciência da Computação; Terceiro 14 

ponto: Deliberação sobre o PPC de Ciência da Computação; Quarto ponto: 15 

Deliberação sobre a Minuta de Alteração da Estrutura Curricular do curso de Ciência da 16 

Computação; Quinto ponto: Deliberação sobre o PPC de Licenciatura em Física na 17 

modalidade à distância; Sexto ponto: Outras Ocorrências. Valdenice Lopes do 18 

Nascimento propôs que o PPC de Licenciatura em Física passasse a ser o segundo 19 

ponto para liberar os docentes do curso que estavam presentes. Essa proposta foi 20 

aprovada com uma abstenção. Celeneh Rocha de Castro sugeriu incluir um ponto 21 

sobre a indicação do relator para a análise da atualização do PPC do curso de 22 

Engenharia de Petróleo antes do ponto seis. Essa proposta foi aprovada com uma 23 

abstenção. No primeiro ponto, as atas da Nona Reunião Extraordinária e da Décima 24 

Reunião Extraordinária foram aprovadas por unanimidade. O segundo ponto sobre o 25 

PPC do curso de Licenciatura em Física foi apresentado por Luciana Angélica da Silva 26 

Nunes. Valdenize Lopes do Nascimento explicou sobre o processo de criação do curso 27 

de Licenciatura em Física à distância, que será oferecido nos câmpus de Angicos, Pau 28 

dos Ferros e Caraúbas. Sueldes de Araújo perguntou sobre as alterações sugeridas por 29 

ele e Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros e Jusciane da Costa e Silva falaram 30 

que foram feitas as alterações sugeridas. Sueldes de Araújo afirmou que era preciso 31 

haver o embasamento teórico que irá fundamentar o curso, tanto no campo da física 32 

como na Ead e que não há nesse PPC e também acontece no curso de Ciência da 33 

Computação. Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros explicou que se procurou 34 

explicitar o regime colaborativo por ser um curso EAD. Sueldes de Araújo questionou 35 
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a forma como será o ensino, se será presencial ou à distância, ou se será misto. 36 

Valdenize Lopes do Nascimento explicou que na EAD o ensino se dá de forma 37 

assíncrona, o professor não está diretamente com o aluno, quem faz esse papel de forma 38 

síncrona é o tutor. Sueldes de Araújo sugeriu que haja uma concepção do que seja 39 

EAD e do que seja física, explicitado no PPC e ofereceu sua ajuda para sanar esse 40 

ponto. Valdenize Lopes do Nascimento sugeriu que o comitê aprovasse a estrutura 41 

curricular dos cursos em análise para que eles pudessem funcionar porque eles precisam 42 

iniciar ainda esse ano. Gerciane Maria da Costa Oliveira questionou sobre o papel do 43 

Comitê de Graduação nessas análises de PPCs em relação aos pareceristas, pois mesmo 44 

com eles, o Comitê acaba querendo mudar demais. Celeneh Rocha de Castro explicou 45 

que o parecer do curso de Licenciatura em Física não seguiu o caminho normal, ou seja, 46 

o relator não compartilhou com a PROGRAD e com o comitê, enviou diretamente para 47 

a comissão. Luciana Angélica da Silva Nunes falou que em relação à aprovação 48 

adiantada da estrutura curricular, a UFERSA não faz mais essa prática, pois já 49 

aconteceu e quando isso aconteceu o PPC não passou pelas adequações. Leonardo 50 

Fernandes França sugeriu continuar a pauta, pois o papel do comitê não seria de 51 

aprovar ou não, mas de sugerir alterações e isso já foi contemplado. Luciana Angélica 52 

da Silva Nunes perguntou se alguém tinha mais alguma consideração e Valdenize 53 

Lopes do Nascimento disse que tinha, em relação a pré-requisitos e reorganização de 54 

disciplinas. Celeneh Rocha de Castro sugeriu que ela envie seu parecer para a 55 

PROGRAD para que seja analisado. Luciana Angélica da Silva Nunes pôs em votação 56 

e o PPC foi aprovado por unanimidade, condicionadas as alterações sugeridas. No 57 

terceiro ponto, sobre a mudança de turno do curso de Ciência da Computação, que 58 

atualmente funciona no turno noturno e passaria a ser integral, Luciana Angélica da 59 

Silva Nunes sugeriu que a comissão explicasse rapidamente sobre essa mudança. 60 

Leonardo Augusto Casillo explicou que essa mudança foi baseada no perfil do aluno, 61 

na evasão alta, no fato do curso ser basicamente de cálculo e esse turno não permitir um 62 

maior contato do aluno com a academia. Celeneh Rocha de Castro explicou que esse 63 

assunto já vem sendo discutido há algum tempo na PROGRAD, que foram feitos pelo 64 

curso, vários levantamentos em relação a custos e em relação a manter o turno da noite 65 

para os matriculados que não puderem migrar imediatamente. Sueldes de Araújo 66 

questionou se houve uma pesquisa em relação aos estudantes que precisam trabalhar e 67 

estudar a noite. Luciana Angélica da Silva Nunes explicou que não existe procura 68 

considerável para esse curso, que ele dificilmente preenche as vinte e cinco vagas 69 

semestrais ofertadas. Paulo Gabriel Gadelha Queiroz explicou que existe uma procura 70 

grande no mercado pelo profissional da computação, mas que essa profissão não é 71 

regulamentada, gerando uma falta de interesse pela qualificação. Em sua pesquisa nas 72 

outras universidades constatou que, as que possuem esse curso noturno, estão pleiteando 73 

a mudança de horário pelos mesmos problemas já citados. Luciana Angélica da Silva 74 

Nunes pôs em votação e a mudança de turno foi aprovada por unanimidade. No quarto 75 
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ponto, foi posto para discussão o PPC do curso de Ciência da Computação. Sueldes de 76 

Araújo falou que a missão da instituição não é contemplada em nenhum PPC e que 77 

deveria ser revista. Outro ponto é o numero de habitantes de Mossoró que está posto 78 

trezentos mil e são só trezentos e noventa e cinco mil e que o curso não deve embasar 79 

sua diretriz no PDI e sim no embasamento teórico. Falou também que os objetivos não 80 

contemplam uma intervenção no semiárido. Leonardo Augusto Casillo, coordenador 81 

do curso de Ciência da Computação questionou o que seria essa intervenção, pois em 82 

sua opinião, o aluno deve ser preparado para o mundo. Sueldes de Araújo explicou que 83 

apenas sugeriu que haja algo relativo a isso nos objetivos. Valdenize Lopes do 84 

Nascimento apontou que existe na matriz de equivalência a disciplina cálculo 85 

diferencial que diz ser equivalente a cálculo I e deveria ser equivalente a cálculo I e II. 86 

Outro ponto é para que observem as optativas correspondentes as do curso de Ciência e 87 

Tecnologia que estão lá postas para que não haja problema porque está havendo a 88 

reformulação do PPC do curso de Ciência e Tecnologia. Em seguida, a presidente do 89 

comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes pôs em votação e o PPC de Ciência da 90 

Computação foi aprovado por unanimidade, condicionado as alterações propostas. No 91 

quinto ponto a estrutura curricular do curso de Ciência da Computação foi posta para 92 

deliberação. Não havendo nenhuma sugestão foi posta em votação e aprovada por 93 

unanimidade. No sexto ponto foi solicitada a indicação de um relator do Comitê de 94 

Graduação para analisar a atualização do PPC do curso de Engenharia de Petróleo. 95 

Manoel Reginaldo Fernandes se dispôs a fazer essa relatoria no que foi aprovado por 96 

unanimidade. Em outras ocorrências, Celeneh Rocha de Castro informou sobre o II 97 

Workshop da PROGRAD que será realizado em setembro. Depois apresentou e deu as 98 

boas vindas à nova representante discente do DCE, Ana Vitória Saraiva de Azevedo 99 

Pontes. Em seguida, a presidente do Comitê, Luciana Angélica da Silva Nunes, 100 

agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a reunião às dez horas e 101 

trinta e um minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a 102 

presente ata que será assinada pelos presentes, quando aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxx 103 

Presidente: 104 

Luciana Angélica Nunes da Silva___________________________________________ 105 

Representante do COMFOR 106 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 107 

Representante do NEAD 108 

Valdenize Lopes do Nascimento___________________________________________  109 

Representantes dos Centros: 110 

Gerciane Maria da Costa Oliveira___________________________________________ 111 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 112 

Marcelle Santana de Araújo________________________________________________ 113 

Leonardo Fernandes França_______________________________________________ 114 
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Sueldes de Araújo________________________________________________________ 115 

Representante dos Técnicos Administrativos: 116 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 117 

Representante do DCE 118 

Ana Vitória Saraiva de Azevedo Pontes_______________________________________ 119 


