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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZESSETE. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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 do Pró-Reitor 3 

de Graduação, Rodrigo Nogueira de Codes. Estiveram presentes: Rodrigo Nogueira 4 

de Codes, Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, Blake Charles Diniz 5 

Marques, Adrian José Molina Rugama, Joselito Medeiros de Freitas Gurgel, 6 

Valdemir Praxedes da Silva Neto, Wesley de Oliveira Santos, Celeneh Rocha de 7 

Castro. Membros com falta justificada: Valdenize Lopes do Nascimento, Júlio César 8 

Pereira Barbosa, Gerciane Maria da Costa Oliveira, Manoel Reginaldo Fernandes. 9 

Servidores convidados: Lissandro Arielle Vale Batista, Léia Mara Menezes. 10 

Verificada a existência de quórum legal, o Presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de 11 

Codes fez a leitura da pauta seguinte: Primeiro ponto: Aprovação da Ata da 14ª 12 

Reunião Extraordinária de 2017; Segundo ponto: Deliberação sobre a Minuta de 13 

Resolução que trata da Mobilidade Acadêmica; Terceiro ponto: Outras Ocorrências. 14 

Posta em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente do 15 

Comitê, colocou para discussão a ata da décima quarta Reunião Extraordinária. Wesley 16 

de Oliveira Santos observou que o nome da professora Monique Lessa Vieira Olímpio 17 

estava repetido e que a palavra videoconferência estava escrita separada, observou 18 

também que a palavra mobilid estava faltando letras, seria mobilidade, foi justificado 19 

que é mesmo mobilid só estava faltando o e final. Sem mais sugestões de alteração, a 20 

ata foi posta em votação e aprovada com duas abstenções, condicionada às alterações 21 

sugeridas por Wesley de Oliveira Santos. Em seguida, o presidente do comitê, Rodrigo 22 

Nogueira de Codes apresentou para discussão a retomada da minuta de resolução sobre 23 

mobilidade, a partir do artigo treze, fazendo uma retomada do artigo doze para situar os 24 

presentes. Adrian José Molina Rugama observou que o programa tem muitos 25 

requisitos e não estariam claros esses requisitos, deveria haver uma padronização para 26 

todos participarem dos programas. Ele acredita que esses vinte por cento estão 27 

interessantes porque pode ocorrer casos em que o aluno não esteja tão regular, mas se 28 

enquadrar no programa. Deveriam ser generalizados os critérios para todos os 29 

programas e a partir disso o aluno poderia escolher em qual se encaixaria. Celeneh 30 

Rocha de Castro explicou que esse tema já foi discutido no artigo oitavo e definidos os 31 

critérios gerais, mas nessa discussão foi decidido que os vinte por cento se 32 

enquadrariam na mobilidade interna. Blake Charles Diniz Marques observou que as 33 

eletivas serão antecipadas e isso contemplaria a mobilidade. Rodrigo Nogueira de 34 

Codes explicou que já foram definidos alguns critérios para barrar essa questão. Por 35 
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exemplo, o aluno do primeiro período não poder participar da mobilidade. Citou 36 

também vários casos exitosos de mobilidade interna com a regularização do mobilide. 37 

Foi votada e aprovada a sugestão de Adrian José Molina Rugama dos vinte por cento da 38 

carga horária integralizada do curso. Rodrigo Nogueira de Codes explanou o que é 39 

feito hoje em termos de mobilidade para o curso de Ciência e Tecnologia. Adrian José 40 

Molina Rugama perguntou se está funcionando bem ou precisa de mudanças. 41 

Lissandro Arielle Vale Batista explicou que sim, está funcionando bem. Blake 42 

Charles Diniz Marques questionou se há histórico de processos na justiça em que o 43 

aluno consiga a vaga. Lissandro Arielle Vale Batista falou que existe processos para 44 

os cursos de segundo ciclo, mas para o curso de Ciência e Tecnologia funciona sem 45 

problemas. Rodrigo Nogueira de Codes frisou que a aprovação do plano de estudo 46 

seria decisivo para conseguir a mobilidade. Adrian José Molina Rugama sugeriu que 47 

houvesse um registro da matrícula desses alunos para que não haja repetição. Lissandro 48 

Arielle Vale Batista explicou que o sistema facilita o processo. Blake Charles Diniz 49 

Marques falou que o aluno pode alegar na justiça que a sua matrícula foi aceita e 50 

depois cancelada. Léia Mara Menezes sugeriu transformar semestre em porcentagem e 51 

também utilizar os critérios do sistema. Blake Charles Diniz Marques sugeriu colocar 52 

“de acordo com os critérios vigentes.” Rodrigo Nogueira de Codes sugeriu manter 53 

também o critério do curso de Ciência e Tecnologia de não ultrapassar três semestres 54 

letivos. Lissandro Arielle Vale Batista sugeriu retirar o critério da carga horária 55 

porque o critério das três disciplinas já contemplaria. Blake Charles Diniz Marques 56 

pediu para se retirar por ter uma reunião marcada anteriormente. Foram acrescentados 57 

três parágrafos ao artigo treze em relação aos requisitos para mobilidade. Posto em 58 

votação esse artigo foi aprovado por unanimidade. Lissandro Arielle Vale Batista 59 

observou que deveria haver um critério para impedir as solicitações de mobilidade para 60 

o segundo ciclo para que não esvazie os campi. Sugeriu também que não deveria haver 61 

o critério de não poder cursar disciplinas simultâneas em dois campi. Rodrigo 62 

Nogueira de Codes citou que outro ponto a ser discutido é sobre estágio, pois terá que 63 

conter se o aluno em estágio poderia cursar na cidade onde estagia. Foi discutido que se 64 

for permitido cursar disciplinas simultâneas haverá uma quantidade imensa de 65 

solicitações que não poderão ser atendidas. Foi sugerido acrescentar um artigo para 66 

definir sobre a não oferta de disciplinas optativas e/ou eletivas no câmpus onde o 67 

discente está matriculado, como critério para obter a mobilidade aos discentes de 68 

primeiro ciclo. Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante falou que a discussão está se 69 

apegando muito as exceções e pode não avançar por esse motivo. Depois de muita 70 

discussão foi definido que o parágrafo terceiro fosse transformado no artigo catorze.  71 

Foi sugerido em seguida que não seja posto como artigo e sim como parágrafo. Foi 72 

aprovado que seja pensada uma proposta para a escrita desse parágrafo. Em seguida, o 73 

presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes, agradeceu a presença de todos os 74 

membros e deu por encerrada a reunião às onze horas e cinquenta e três minutos. E eu, 75 
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Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada 76 

pelos presentes, quando aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77 

Presidente: 78 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 79 

Representante do COMFOR 80 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 81 

Representantes dos Centros: 82 

Blake Charles Diniz Marques______________________________________________ 83 

Adrian José Molina Rugama______________________________________________ 84 

Joselito Medeiros de Freitas Gurgel__________________________________________ 85 

Valdemir Praxedes da Silva Neto__________________________________________ 86 

Wesley de Oliveira Santos_________________________________________________ 87 

Representante dos Técnicos Administrativos: 88 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 89 

Servidores Convidados:  90 

Lissandro Arielle Vale Batista______________________________________________ 91 

Léia Mara Menezes______________________________________________________ 92 


