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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO 

ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 os membros: 4 

Rodrigo Nogueira de Codes, Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, Manoel 5 

Reginaldo Fernandes, Vinicius Gomes de Castro, Lázaro Fabrício França de 6 

Souza, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante e Celeneh Rocha de Castro. 7 

Membros com faltas justificadas: Daniel Faustino Lacerda de Souza, Manoel Denis 8 

Costa Ferreira e Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva. Membros com faltas não 9 

justificadas: Alexsandro Belém da Silva, Melquisedeque de Oliveira Fernandes, 10 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo e Douglas Diógenes Holanda de Souza 11 

Convidados: Rodrigo Sergio Ferreira de Moura. Verificada a existência de quórum 12 

legal, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes leu o seguinte ponto de 13 

PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação da Minuta de Resolução sobre a 14 

creditação das ações de extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFERSA. 15 

Em seguida explicou todo o processo de criação da proposta da minuta de resolução, 16 

dizendo que ela já passou pelo Comitê de Extensão e após o Comitê de Graduação 17 

seguirá para deliberação pelo CONSEPE. Explicou como se dará a curricularização da 18 

extensão na prática, a partir de alguns incisos da minuta. Convidou o pró-reitor de 19 

Extensão e Cultura, Rodrigo Sergio Ferreira de Moura, para que falasse sobre o 20 

assunto. Ele explicou que a partir da Resolução CNE/CES n
o 

7, estão sendo obrigados à 21 

creditação da extensão até 2022, porque a partir disso os cursos serão obrigados a ter em 22 

seus projetos pedagógicos a creditação da extensão, sob pena de serem reprovados. 23 

Explicou que o interessante da proposta é que os cursos é que vão determinar como 24 

farão essa creditação e de que forma. Existem várias formas de aproveitar essa 25 

creditação, pois podem ser também aproveitadas ações realizadas em outras instituições. 26 

Disse que se basearam nas propostas da UFRN e da UFC para fazer a proposta da 27 

UFERSA. Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante perguntou se o curso poderia criar 28 

uma componente específica para a extensão e se o estudante poderia aproveitar, por 29 

exemplo, a carga horária da empresa júnior como creditação da extensão, Rodrigo 30 

Sergio Ferreira de Moura explicou que sim, desde que contenha no PPC do curso. 31 

Rodrigo Nogueira de Codes explicou que essa discussão de como colocar em prática 32 

dependerá de cada curso, pois há diversas formas já existentes no curso que podem ser 33 

creditadas como extensão. Em seguida, Rodrigo Nogueira de Codes passou a leitura 34 

da proposta para discussão e deliberação. No artigo primeiro, José Erimar dos Santos 35 
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sugeriu definir o que são ações de extensão e foi observado que essa definição já está 36 

contemplada na proposta, não sendo necessário citar especificamente. Foi discutido que 37 

será enviada para os cursos instruções de como operacionalizar essas ações a partir da 38 

aprovação da resolução pelo CONSEPE. Vinicius Gomes de Castro sugeriu que 39 

houvesse uma maneira de informar que o aluno teria que cumprir os dez por cento de 40 

extensão. Rodrigo Sergio Ferreira de Moura explicou que essas ações terão que 41 

constar no histórico do discente e isso será operacionalizado via SUTIC. Maria de 42 

Lourdes Fernandes de Medeiros disse que essa norma vem para fazer que o tripé, 43 

ensino, pesquisa e extensão seja realmente aproveitado, pois as ações de extensão não 44 

serão apenas ações pontuais. Surgiu a dúvida em relação aos cursos de segundo ciclo e 45 

foi explicado que serão exigidos os dez por cento para cada curso. Outra dúvida foi em 46 

relação aos alunos que trancaram cursos ou terminaram e entraram em outros cursos, se 47 

poderão aproveitar as ações de extensão já integralizadas no curso terminado ou 48 

trancado. Foi sugerido que o PPC do curso poderá determinar se poderão ou não.  Foi 49 

combinado que após a aprovação da minuta pelo CONSEPE será realizado um 50 

seminário com todas as coordenações de cursos para orientar como operacionalizar as 51 

ações. Foi muito discutida a atualização dos PPCs para contemplar a extensão, pois esse 52 

é um processo bem complexo. Rodrigo Sergio Ferreira de Moura disse que esse 53 

prazo de dezoito meses deveria ser mantido justamente para que os cursos corram com 54 

essas atualizações, ainda que possa ser estendido futuramente. Em votação, a minuta de 55 

resolução sem nenhuma alteração foi aprovada por unanimidade.  Em seguida, o 56 

presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes agradeceu a presença de todos e deu 57 

por encerrada a reunião, às dez horas e nove minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, 58 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, quando 59 

aprovada.  60 

Presidente: 61 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 62 

Representante do COMFOR 63 

Rodrigo Nogueira de Codes _______________________________________________ 64 

Representante do NEAD: 65 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros_____________________________________ 66 

Centro de Engenharias: 67 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 68 

Centro de Ciências Agrárias: 69 

Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 70 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 71 

Lázaro Fabrício França de Souza____________________________________________ 72 

Centro Multidisciplinar de Angicos: 73 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante_____________________________________ 74 
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Representante dos Técnicos Administrativos: 75 

Celeneh Rocha de Castro________________________________________________ 76 

Secretária Executiva da PROGRAD: 77 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 78 


