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

Fones: (84) 3315-8231 E-mail: soc@ufersa.edu.br 

 

 

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

COMITÊ DE GRADUAÇÃO 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ 

DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS MIL E 

QUINZE. 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às treze 1 

horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala de Reuniões da PROGRAD, sob a 2 

Presidência do Pró-Reitor de Graduação, professor AUGUSTO CARLOS PAVÃO, os 3 

seguintes membros do Comitê de Graduação: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE 4 

MEDEIROS, Presidente do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 5 

Continuada de Profissionais da Educação Básica (COMFOR) e Coordenadora-Adjunta 6 

do Núcleo de Educação a Distância (NEaD); O professor LEANDRO CARLOS DE SOUZA 7 

representando do Departamento de Ciências Exatas e Naturais (DCEN); A professora 8 

GERCIANE MARIA DA COSTA OLIVEIRA representando o Departamento de 9 

Agrotecnologia e Ciências Sociais (DACS); O professor LUÍS MORÃO CABRAL FERRO 10 

representante do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas (DCAT); O 11 

professor ADRIAN JOSÉ MOLINA RUGAMA representante do Departamento de 12 

Ciências Vegetais (DCV); O professor JOSEMIR DE SOUZA GONÇALVES representante 13 

do Departamento de Ciências Animais (DCAN); O professor SUELDES DE ARAÚJO 14 

representante do Departamento de Ciências Exatas Tecnológicas e Humanas (DCETH-15 

Angicos); O professor GLAYDSON FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA representante do 16 

Campus Pau dos Ferros; A Técnica em Assuntos Educacionais CELENEH ROCHA DE 17 

CASTRO representando os Técnicos Administrativos. Esteve presente ainda, a 18 

professora PRISCILA DA CUNHA JÁCOME, coordenadora do curso de Engenharia de 19 

Produção do Campus de Angicos e as professoras do curso de Educação no campo 20 

Ana Gabriela, Gerciane e Daniele. PAUTA DA REUNIÃO: 1º ponto: Aprovação da 21 

Pauta do Dia; 2º ponto: Explanação pelas comissões sobre elaboração do 22 

Regulamento da Graduação e atualização do PPI e apresentação da atual situação dos 23 

NDEs (Metas do PDI); 3º ponto: Deliberação sobre o PPC do curso de Engenharia de 24 

Produção do Campus Angicos; 4º ponto: Discussão sobre alteração da Estrutura do 25 

curso de Licenciatura em Educação do Campo – LEDOC; 5º ponto: Outras Ocorrências. 26 

Constatado quórum, o Presidente do Comitê deu boas vindas aos membros e 27 

declarou aberta a reunião. Fez a leitura da pauta e pôs em votação o primeiro ponto: 28 

O Presidente do Comitê Augusto Carlos Pavão saúda todos os presentes e coloca a 29 
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pauta do dia para apreciação do comitê. A pauta foi aprovada por unanimidade sem 30 

acréscimo de outros pontos. Segundo ponto: O Presidente deu prosseguimento aos 31 

trabalhos convidando os membros representantes das comissões para apresentarem 32 

os resultados dos trabalhos dessas comissões. O professor Sueldes solicitou 33 

esclarecimentos sobre a portaria de composição dos membros do comitê de 34 

graduação antes de iniciar as apresentações. De acordo com o professor Sueldes a 35 

Portaria nº 033/2015 publicada em 03/11/2015 que altera a composição do Comitê 36 

de Graduação permanece com o nome do representante suplente do DCETH de 37 

Angicos, professor Antônio de Pádua de Miranda Henriques. No entanto, já foi 38 

encaminhada para a PROGRAD a solicitação da substituição dos nomes. O novo 39 

representante do DCETH de Angicos é o professor Magnus José Barros Gonzaga. O 40 

professor Pavão agradeceu a observação e afirmou que a PROGRAD irá emitir nova 41 

portaria com a indicação do novo membro. Retomando os trabalhos, o professor 42 

Sueldes iniciou a explanação sobre as atividades da comissão que está atualizando o 43 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI. Sueldes informou que já ouve reuniões da 44 

comissão e que os trabalhos de atualização iniciados estão se desenvolvendo de 45 

forma satisfatória, mesmo diante da dificuldade na disponibilidade de tempo dos 46 

membros para a organização dos encontros. Em seguida passou a palavra para os 47 

integrantes da comissão responsável para elaboração do regulamento dos cursos de 48 

graduação. Celeneh informou que a comissão está realizando reuniões semanais e, 49 

que no ultimo encontro o professor Adrian solicitou uma reorganização do 50 

regulamento para facilitar o entendimento. A mesma informou que a solicitação já 51 

está sendo providenciada e em breve o regulamento reorganizado será encaminhado 52 

por e-mail aos demais membros da comissão, e posteriormente disponibilizado à 53 

comunidade acadêmica. Retomando a fala, o Presidente apresentou a relação dos 54 

NDEs por campus e por curso. Apresentou ainda a relação de cursos que ainda não 55 

tem os seus NDEs implantados. Diante da atual realidade dos cursos em relação a 56 

criação dos NDEs, o Presidente se comprometeu, enquanto Pró-Reitor, atuar junto 57 

aos chefes de departamento e de coordenadores de curso para dinamizar a 58 

implantação de todos os Núcleos Docentes Estruturantes. Terceiro ponto: 59 

Prosseguindo os trabalhos, o Presidente informou que nesse momento serão 60 

realizadas as deliberações sobre o PPC de Engenharia de Produção do campus de 61 

Angicos que já havia sido analisado na ultima reunião do comitê de graduação. O 62 

Presidente repassou a fala à coordenadora do curso, a professora Priscila para 63 

explanar sobre as modificações propostas pelo Comitê em sua ultima reunião. A 64 

professora informou que foi atendida a maioria das sugestões e, algumas por 65 

questões de tempo e de falta de pessoal, não foi possível, no entanto, não prejudica a 66 

proposta na sua totalidade. O professor Adrian, em sua análise, confirma a fala da 67 

professora e informa que alguns pontos sugeridos foram atendidos, outros não, mas, 68 

nada que prejudique a estruturação. O professor Sueldes analisa que realmente o PPC 69 

ficou bom, mas, pode melhorar, e fez algumas observações que foram registradas 70 

pela coordenadora Priscila que se prontificou em modifica-las na medida do possível. 71 

Os professores Luiz Morão e Glaydson Barros também fizeram algumas observações 72 

sobre o projeto, que foram consideradas pertinentes pelo grupo e registradas pela 73 

coordenadora que se comprometeu alterar antes de encaminhar ao CONSEPE. Após 74 
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todas as propostas e argumentações o PPC foi aprovado por unanimidade e o 75 

professor Pavão se comprometeu encaminhá-lo junto com o parecer do comitê de 76 

graduação à próxima reunião do CONSEPE que está prevista para o mês de dezembro 77 

próximo. Quarto ponto: O Presidente retomou os trabalhos repassando a fala para 78 

assessora pedagógica Celeneh que fez uma rápida explanação sobre as alterações da 79 

estrutura curricular proposta pela coordenação do curso de Licenciatura em Educação 80 

do Campo. A mesma informou que há um longo processo na elaboração dessas 81 

alterações, onde houve participação ativa de professores, alunos e coordenadores do 82 

curso, haja visto, sentirem necessidades urgentes de realizar alterações na proposta 83 

inicial do curso. No entanto, por questões de tempo, apenas a estrutura curricular foi 84 

modificada, ficando a atualização do PPC para o próximo ano. Com essa situação, 85 

segundo professor Pavão, fica difícil sua aprovação no CONSEPE. Celeneh convidou a 86 

professora Ana Gabriela Seal para realizar uma fala sobre a situação do curso. Ana 87 

Gabriela expos sobre o histórico do curso e apresentou as justificativas para a 88 

modificação da estrutura. O professor Sueldes propõe que sejam mantidas as duas 89 

estruturas, mas, a professora Daniela argumentou a inviabilidade dessa proposta em 90 

razão da falta de professores para atender tal situação. O professor Leandro sugere 91 

permanecer com a mesma estrutura e ir tentando adiantar as disciplinas obrigatórias 92 

para amenizar, até que se consiga superar as dificuldades. O professor Morão sugere 93 

que a estrutura seja aprovada para os novos alunos do semestre 2015.2. O professor 94 

Pavão explicou que o curso de Licenciatura em Educação do Campo é uma pactuação 95 

especial com o MEC e que o próximo semestre seria ofertada a ultima turma 96 

pactuada, e propõe que permaneçam com a mesma estrutura e ofertem a nova 97 

estrutura no próximo semestre para os novos alunos. Ele apresenta ainda uma outra 98 

alternativa, que seria a criação de um novo curso, permitindo que o aluno se transfira 99 

a partir de um edital com vagas para seleção de novos alunos e vagas para 100 

transferência. Todos os membros do comitê consideraram que seria um desgaste o 101 

envio ao CONSEPE da proposta de alteração apenas da estrutura curricular e que, 102 

dificilmente seria aprovado nesse conselho. Após as discussões ficou definido que o 103 

conselho de curso irá se reunir e posteriormente encaminhará a PROGRAD os nomes 104 

dos membros que irão compor a comissão de elaboração do novo projeto pedagógico 105 

do curso. Quinto ponto: Nenhum ponto foi acrescentado a pauta. Nada mais havendo 106 

a tratar, o Presidente do Comitê, Augusto Carlos Pavão, às dezessete horas e vinte 107 

minutos, agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a reunião. 108 

E eu, Celeneh Rocha de Castro, Assessora de planejamento pedagógico da PROGRAD, 109 

lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo 110 

Presidente do Comitê de Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido e 111 

demais membros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  112 

Presidente:  

 Augusto Carlos Pavão ______________________________________________ 

Membros:  

 Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros _______________________________  
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 Leandro Carlos de Souza ___________________________________________ 

 Gerciane Maria da Costa Oliveira _____________________________________ 

 Luís Morão Cabral Ferro ____________________________________________ 

 Adrian José Molina Rugama ________________________________________ 

 Josemir de Souza Gonçalves _________________________________________ 

 Sueldes de Araújo _________________________________________ 

 Glaydson Francisco Barros de Oliveira _________________________________ 

 Celeneh Rocha de Castro _________________________________________ 

  

  

 


