
 
 
 

 
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  | 1 

 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na Sala de 1 

Reuniões da PROGRAD, reuniu-se o Comitê de Graduação da Universidade Federal Rural do 2 

Semi-Árido – UFERSA, sob a Presidência do Pró-Reitor de Graduação, Rodrigo Nogueira de 3 

Codes. Estiveram presentes: Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, José Luiz Sousa Lima, 4 

Gerciane Maria da Costa Oliveira, Luís Morão Cabral Ferro, Adrian José Molina Rugama, 5 

Marcelle Santana de Araújo, Sueldes de Araújo, Antônio Carlos Leite Barbosa, Celeneh Rocha 6 

de Castro, Maeva Rênnua Silva Soares Araújo, Romênia Gurgel Vieira, Rita Diana de Freitas 7 

Gurgel e Rejane Tavares Botrel. Membros com faltas justificadas: Carlos Handrey Araújo 8 

Ferraz, Simone Maria da Rocha e Valdemir Praxedes da Silva Neto. PAUTA: Primeiro ponto: 9 

Aprovação das atas da 5ª e 6ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de 10 

Graduação; Segundo ponto: Deliberação sobre o PPC do curso de Pedagogia do câmpus 11 

Angicos e PPC do curso de Engenharia Elétrica do câmpus Mossoró;. Terceiro ponto: 12 

Deliberação sobre minuta de alteração da Estrutura Curricular do curso de Engenharia 13 

Florestal; Quarto Ponto: Deliberação sobre minuta de alteração da Resolução 14 

CONSEPE/UFERSA Nº 003/2014 de 22 de abril de 2014; Quinto ponto: Definição de novo 15 

cronograma de reuniões para discussão do Regulamento dos Cursos de Graduação; Sexto 16 

ponto: Outras Ocorrências. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Comitê, Rodrigo 17 

Nogueira de Codes, declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. 18 

Não houve discussão e a pauta foi aprovada por unanimidade.  PRIMEIRO PONTO: Tendo sido 19 

enviadas a todos os membros de maneira eletrônica as atas para aprovação, a única 20 

manifestação se deu pelo docente Antônio Carlos Leite Barbosa, que justificou sua ausência 21 

na 5ª reunião devido à proximidade entre a publicação da portaria que o nomeou como 22 

membro do comitê e a data em que a reunião ocorreu. As atas foram aprovadas por 23 

unanimidade. SEGUNDO PONTO: A assessora de planejamento pedagógico da PROGRAD, 24 

Celeneh Rocha de Castro, deu início ao ponto informando que não teve tempo hábil para 25 

comparação do PPC do Curso de Pedagogia do câmpus Angicos que recebeu da coordenadora 26 

com o parecer do relator, e para tratar do assunto apresentando as justificativas e ajustes 27 

técnicos, a docente Rita Diana de Freitas Gurgel, do câmpus de Angicos, que foi convidada 28 

para a reunião, solicitou apresentar uma projeção de suas considerações. A docente iniciou 29 

relatando que o parecer do professor Sueldes de Araújo fala em agregar 400 h de estágio 30 

supervisionado ao curso. Também discorreu a respeito da memória e história do curso de 31 

Pedagogia em questão, e defendeu a linha Freireana no Projeto Político Pedagógico do curso. 32 

Após projeção e fala da docente, o professor Luís Morão Cabral Ferro disse que é uma 33 

recomendação da procuradoria, ao atualizar os documentos da instituição, retirar a ESAM. O 34 

professor Sueldes de Araújo informou que o comitê é consultivo, e não deliberativo, e 35 

defendeu seus argumentos sobre o parecer do PPC, e sugeriu como encaminhamento dar um 36 

tempo à professora Rita Diana de Freitas Gurgel para o envio das justificativas de não atender 37 
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os encaminhamentos propostos. O docente Adrian José Molina Rugama disse que na reunião 38 

passada, no momento da leitura do PPC do curso de Pedagogia do câmpus Angicos, não havia 39 

representação da coordenação do curso, e que havia entendido que o professor Sueldes de 40 

Araújo também era um representante do curso, o que deu segurança à comissão em assinar o 41 

parecer. A professora Rita Diana de Freitas Gurgel ainda listou, por amostragem, algumas das 42 

sugestões do relator que não serão atendidas, mas disse que as enviará devidamente 43 

justificadas o não atendimento, documentadas. A assessora Celeneh Rocha de Castro reforçou 44 

a preocupação com relação aos prazos, uma vez que a data limite para inserir o PPC no sistema 45 

SERES é até 14 de outubro de 2016. O professor Sueldes de Araújo sugeriu que as justificativas 46 

do não atendimento ao parecer fossem apresentadas ao grupo de professores do curso, para 47 

uma aprovação deste grupo. O docente Adrian José Molina Rugama propôs que, uma vez feito 48 

o parecer, a professora apresente ao setor pedagógico o projeto com as modificações que 49 

foram feitas e as que não foram feitas, acompanhadas das justificativas. Posto em votação, a 50 

sugestão do professor Adrian José Molina Rugama obteve oito votos dos presentes, e a 51 

proposta do professor Sueldes de Araújo um voto. Houve ainda uma abstenção. Ainda no 52 

mesmo ponto de pauta, mas em relação do PPC do curso de Engenharia Elétrica de Mossoró, o 53 

professor Luís Morão Cabral Ferro falou sobre o relatório que passou para a professora 54 

Romênia Gurgel Vieira, mas antes de ter sua fala iniciada, Maria de Lourdes Fernandes de 55 

Medeiros pediu a palavra e explicou que não conseguiram nenhum documento que desse 56 

condições para que fossem atendidas as regras para egressos que queiram mudar para Energia 57 

Elétrica. Celeneh Rocha de Castro explicou que o docente Luís Morão Cabral Ferro antecipou 58 

o relatório à comissão. O Pró-Reitor de Graduação, Rodrigo Nogueira de Codes, elogiou o 59 

parecer do Professor Luís Morão Cabral Ferro, que se mostrou bastante pertinente. Chamou 60 

atenção para carga horária alta e a flexibilidade defendida pela secretaria da SESU. Luís Morão 61 

Cabral Ferro disse que é uma tendência mundial que os cursos de engenharia tenham 62 

participações mais ativas e autônomas dos alunos. A docente Romênia Gurgel Vieira explicou 63 

a quebra do fluxo, informando que se fez devido o contato direto entre a coordenação e o 64 

relator. Falou que a estrutura curricular não foi atendida por que não há docentes suficientes 65 

para as 4 ênfases trabalhadas normalmente no país. O curso se tornou, assim, generalista. 66 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros disse que ao participar da avaliação de um 67 

determinado curso, os avaliadores compreenderam que o Bacharelado em Ciência e 68 

Tecnologia e as Engenharias não podem ser vistos separadamente. O docente Sueldes de 69 

Araújo sugeriu usar mesma metodologia de equivalência para os outros cursos de segundo 70 

ciclo. O professor Luís Morão Cabral Ferro disse que não é necessário entrar com processo, 71 

pois é automaticamente aproveitada a disciplina. O professor Adrian José Molina Rugama 72 

disse que verificou o parecer e chama atenção sobre a resolução de estágio supervisionado. 73 

Questiona sobre as disciplinas optativas, se forem aumentadas como a proposta do relator. 74 

Luís Morão Cabral Ferro sugeriu transformar duas disciplinas obrigatórias optativas, reduzindo 75 

assim a carga horária em 120h. O PPC do Curso de Engenharia Elétrica foi aprovado por 76 

unanimidade. TERCEIRO PONTO: A professora Rejane Tavares Botrel, coordenadora do curso 77 

de Engenharia Florestal e convidada para a reunião, explicou a justificativa para a alteração da 78 
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estrutura curricular do curso de Engenharia Florestal. Em razão da avaliação do curso, foram 79 

incluídas várias disciplinas optativas. O docente Adrian José Molina Rugama questionou se a 80 

alteração aumenta a carga horária total do curso, pois não foi apresentada a grade anterior. A 81 

professora Rejane Tavares Botrel explicou que houve aumento de 15 horas, com a disciplina 82 

de TCC e o professor Luís Morão Cabral Ferro afirmou que não é possível ter aumento de 83 

carga horária. Afirmou ainda que o semestre deve ter no máximo seis disciplinas, e questiona a 84 

mudança de estrutura curricular que foi realizada a menos de dois anos e hoje apresenta uma 85 

alteração novamente, com quantidade imensa de artigos. A docente Rejane Tavares Botrel 86 

explicou que as alterações foram propostas com base nas avaliações do MEC. O docente 87 

Sueldes de Araújo sugeriu que seja feita uma reforma no PPC completamente. O docente 88 

Adrian José Molina Rugama sugeriu definir prazo específico para alterar os PPC’s, justificando 89 

ser complicado a cada ano uma estrutura curricular diferente, pois em 5 anos, são 4 estruturas 90 

diferentes. Afirmou ainda que essas mudanças constantes caracterizam institucionalmente 91 

uma fraqueza. O docente Luís Morão Cabral Ferro sugeriu uma análise ampla e apresentou 92 

alteração da estrutura curricular completa. O Presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de 93 

Codes, sugeriu que fosse encaminhada a estrutura curricular ao setor pedagógico para analisar 94 

se as mudanças são de PPC ou apenas de estrutura curricular. Os demais pontos de pauta não 95 

foram contemplados nesta reunião devido o tempo e serão discutidos em outras 96 

oportunidades. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de 97 

Codes, agradeceu a presença de todos os membros e deu por encerrada a reunião. E eu, 98 

Andréa Mariana de Góes Martins, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será 99 

assinada por mim e demais presentes, quando aprovada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 100 

Presidente: 101 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________________  102 

Representante do COMFOR: 103 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros ___________________________________________  104 

Representante dos Centros: 105 

José Luiz Sousa Lima ______________________________________________________ 106 

Gerciane Maria da Costa Oliveira – CCSAH ___________________________________________  107 

Luís Morão Cabral Ferro – CE______________________________________________________  108 

Adrian José Molina Rugama – CCA _________________________________________________  109 

Marcelle Santana de Araújo – CCBS ________________________________________________  110 

Sueldes de Araújo – DCETH/ANGICOS ______________________________________________ 111 

Representante do Campus Pau dos Ferros: 112 

Antônio Carlos Leite Barbosa _____________________________________________________  113 

Representante dos Técnicos Administrativos: 114 

Celeneh Rocha de Castro ______________________________________________________  115 

Representante dos Estudantes: 116 

Maeva Rênnua Silva Soares Araújo ______________________________________________ 117 


