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ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

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

minutos, na Sala de Vídeo Conferência da PROPPG, reuniu-se o Comitê de Graduação 2 

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

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

Nogueira de Codes, Carlos Handrey Araújo Ferraz, Manoel Reginaldo Fernandes, 5 

Leonardo Fernandes França, Valdemir Praxedes da Silva Neto, Wesley de Oliveira 6 

Santos, Celeneh Rocha de Castro, Milena Paula Cabral de Oliveira. Membros com 7 

falta justificada: Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, Valdenize Lopes do 8 

Nascimento, Gerciane Maria da Costa Oliveira, Ady Canário de Souza Estevão, 9 

Adrian José Molina Rugama, Sueldes de Araújo, Thiago Costa Carvalho. A 10 

reunião foi realizada por vídeo conferência entre Mossoró, Caraúbas e Pau dos Ferros. 11 

Verificada a existência de quórum legal, o Presidente do Comitê Rodrigo Nogueira de 12 

Codes declarou aberta a reunião e fez a leitura da pauta seguinte: Primeiro ponto: 13 

Revisão da Minuta da Resolução de Avaliação. Iniciou a reunião dando continuidade a 14 

análise da minuta de avaliação que foi retomada a partir do artigo onze. Leonardo 15 

Fernandes França sugeriu que fosse retirado esse item do discente requerer ao 16 

professor via documento, que poderia ser de maneira informal. Rodrigo Nogueira de 17 

Codes informou que hoje é feito na secretaria do centro e poderia permanecer assim. 18 

Valdemir Praxedes da Silva Neto falou que não concordava que deixasse para o 19 

discente conversar com o professor, pois isso poderia não ser possível em tempo hábil. 20 

Wesley de Oliveira Santos falou que não deveria conter na resolução essa conversa 21 

com o professor. Celeneh Rocha de Castro reforçou que essa parte da conversa já é 22 

anterior ao pedido de revisão e que não deveria conter na resolução. Rodrigo Nogueira 23 

de Codes sugeriu retirar essa passagem da coordenação e vincular a unidade acadêmica 24 

do componente curricular. Foi sugerido o aumento do prazo de três dias para cinco dias 25 

úteis. Milena Paula Cabral de Oliveira sugeriu retirar o parágrafo quatro para não 26 

burocratizar o processo. Aprovada que haja alteração no mesmo em relação a não ir 27 

para o aluno e sim direto para a banca. No parágrafo quinto foi modificado a 28 

quantificação da banca, não especificando por três membros, mas até três. O prazo de 29 

formação da banca foi reduzido de cinco para três dias úteis. Foi acrescentado o 30 

parágrafo sobre o prazo de avaliação da banca que será de cinco dias. Foi sugerido e 31 

aprovado retirar o parágrafo sétimo como estava e foi acrescentado como sétimo a 32 

possibilidade de não haver tempo hábil dentro do semestre. No artigo catorze, Rodrigo 33 

Nogueira de Codes sugeriu que fossem no mínimo duas unidades. Leonardo 34 

Fernandes França sugeriu deixar o artigo catorze condicionado a uma consulta a 35 
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SUTIC para verificar a operacionalização dessa proposta no sistema. Depois de ampla 36 

discussão, Rodrigo Nogueira de Codes retirou sua proposta e o artigo não foi 37 

modificado. No artigo dezessete foi aprovado que seja a média aritmética. No artigo 38 

dezoito, depois de ampla discussão, foi acrescentado que se constatada a fraude em 39 

documentos apresentados pelo aluno para dar direito à reposição, este e os envolvidos 40 

ficam sujeitos às sanções disciplinares legais. Em relação ao anexo, ficou para serem 41 

enviadas propostas por e-mail e serem feitas as alterações na minuta. Rodrigo 42 

Nogueira de Codes sugeriu que as reuniões ordinárias retomem o calendário sendo por 43 

vídeo conferencia. Essa proposição foi aprovada. Em seguida, o presidente do Comitê, 44 

Rodrigo Nogueira de Codes agradeceu a presença de todos os membros e deu por 45 

encerrada a reunião ao meio dia e trinta minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, 46 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, quando 47 

aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 48 

Presidente: 49 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________  50 

Representantes dos Centros: 51 

Carlos Handrey Araújo Ferraz_____________________________________________ 52 

Valdemir Praxedes da Silva Neto___________________________________________ 53 

Wesley de Oliveira Santos_________________________________________________ 54 

Manoel Reginaldo Fernandes______________________________________________ 55 

Leonardo Fernandes França_______________________________________________ 56 

Representante dos Técnicos Administrativos: 57 

Celeneh Rocha de Castro _________________________________________________ 58 

Milena Paula Cabral de Oliveira____________________________________________ 59 


