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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS 

MIL E DEZESSETE. 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e 1 

trinta minutos, na Sala de Reuniões da PROGRAD, prédio da Reitoria, reuniu-se o 2 

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

Presidência do Pró-Reitor de Graduação, Rodrigo Nogueira de Codes. Estiveram 4 

presentes: Rodrigo Nogueira de Codes, Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, 5 

Valdenize Lopes do Nascimento, Carlos Handrey Araújo Ferraz, Manoel 6 

Reginaldo Fernandes, Adrian José Molina Rugama, Leonardo Fernandes França, 7 

Sueldes de Araújo, Wesley de Oliveira Santos, Celeneh Rocha de Castro. Membros 8 

com falta justificada: Gerciane Maria da Costa Oliveira. Verificada a existência de 9 

quórum legal, o Presidente do Comitê Rodrigo Nogueira de Codes declarou aberta a 10 

reunião e fez a leitura da pauta seguinte: Primeiro ponto: Deliberação sobre novo 11 

calendário de reuniões Ordinárias e Extraordinárias 2017.1; Segundo ponto: Revisão da 12 

Minuta da Resolução de Avaliação. Rodrigo Nogueira de Codes iniciou a reunião 13 

explicando sobre o primeiro ponto, em relação à mudança no calendário das reuniões 14 

em virtude da portaria que restringe os transportes dos câmpus para a sede as terças e 15 

quintas pela manhã. Diante disso, ficou decidido que as reuniões alternarão entre terça-16 

feira e quinta-feira.  Houve também a discussão em torno das reuniões acontecerem por 17 

vídeo conferência. Foi decidido que a próxima reunião será assim, como um teste. No 18 

segundo ponto, foi posto em discussão a revisão da minuta da resolução de avaliação.  19 

Rodrigo Nogueira de Codes explicou que essa minuta já passou pelos departamentos e 20 

que necessita apenas de algumas modificações. Celeneh Rocha de Castro falou que já 21 

alterou os itens que se referem ao Regimento, tendo em vista que ele ainda está em 22 

discussão. Sugeriu também retirar as especificações em relação às resoluções, não 23 

colocar números, apenas colocar conforme resolução vigente. Adrian José Molina 24 

Rugama propôs modificar o inicio do artigo segundo, porque não está claro o que seria 25 

avaliação da aprendizagem. Sueldes de Araújo explicou que essa situação já foi 26 

discutida anteriormente e que já foi superada. Carlos Handrey Araújo Ferraz 27 

perguntou se esse conceito engloba apenas o aluno ou também o professor. Maria de 28 

Lourdes Fernandes de Medeiros explicou que esse conceito envolve esses dois 29 

autores do processo. Valdenize Lopes do Nascimento alertou para o preâmbulo que 30 

fala sobre os cursos e não sobre componentes curriculares. Sueldes de Araújo propôs 31 

modificar apenas o conectivo, “dos cursos” por “nos cursos”. Valdenize Lopes do 32 

Nascimento alertou que deveria haver algum artigo que especificasse sobre a questão 33 

da disciplina ofertada a distância nos cursos presenciais. Sueldes de Araújo propôs 34 

retirar a palavra “processo” no preâmbulo. Leonardo Fernandes França sugeriu 35 
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inserir o parágrafo único no artigo quinto sobre a questão das unidades. Sueldes de 36 

Araújo explicou que esse assunto já foi discutido e que ficou decidido que seriam 37 

postos apenas os conceitos para o documento não ser muito estendido. A proposta de 38 

Leonardo Fernandes França foi aprovada. No parágrafo primeiro do artigo sexto foi 39 

acrescentado o plano de ensino. Adrian José Molina Rugama propôs inserir um artigo 40 

sobre as componentes curriculares do tipo atividade acadêmica. Essa sugestão foi 41 

aprovada. Foi acrescentado no parágrafo único do artigo oitavo o período onde serão 42 

apresentados os tipos de procedimentos avaliativos. No artigo nono surgiu a discussão 43 

sobre os esclarecimentos acerca da avaliação, sobre as modalidades, se especificado se 44 

seria individual ou coletiva. Posto em votação houve empate. Maria de Lourdes 45 

Fernandes de Medeiros, que havia se ausentado por um momento desempatou e foi 46 

aprovado que fique da forma que está, sem essa especificação. No artigo décimo foi 47 

retirado o termo “média ponderada”. Houve a discussão sobre entregar as avaliações aos 48 

estudantes e foi acrescido o parágrafo quarto frisando sobre a questão de após ser 49 

entregue as avaliações não poder mais ser solicitada revisão de nota. Em seguida, o 50 

presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes agradeceu a presença de todos os 51 

membros e deu por encerrada a reunião ao meio dia e cinco minutos. E eu, Maria da 52 

Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos 53 

presentes, quando aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 

Presidente: 55 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 56 

Representante do COMFOR 57 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 58 

Representante do NEAD 59 

Valdenize Lopes do Nascimento___________________________________________  60 

Representantes dos Centros: 61 

Adrian José Molina Rugama______________________________________________ 62 

Carlos Handrey Araújo Ferraz_____________________________________________ 63 

Sueldes de Araújo______________________________________________________ 64 

Wesley de Oliveira Santos_________________________________________________ 65 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 66 

Leonardo Fernandes França_______________________________________________ 67 

Representante dos Técnicos Administrativos: 68 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 69 


