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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZENOVE 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e 1 

trinta minutos, na sala de reuniões da PROGRAD, 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, Daniel 5 

Faustino Lacerda de Souza, Wildoberto Batista Gurgel, Manoel Reginaldo 6 

Fernandes, Vinícius Gomes de Castro, Lázaro Fabrício França de Souza, Manoel 7 

Denis Costa Ferreira, Wesley de Oliveira Santos e Milena Paula Cabral de 8 

Oliveira. Membros com faltas justificadas: Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, 9 

Elaine Luciana Sobral Dantas e Douglas Diógenes Holanda de Souza. Membros 10 

com faltas não justificadas: Letícia Cely Vieira de Medeiros. Verificada a existência 11 

de quórum legal, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes leu os seguintes 12 

pontos de PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a ata da 1ª Reunião 13 

Extraordinária de 2019 e 2ª Reunião Ordinária de 2019; Segundo ponto: Apreciação e 14 

deliberação sobre a Resolução que institui o Regulamento da Graduação; Terceiro ponto: 15 

Apreciação e deliberação sobre a sistemática de trabalho para as emendas da consulta 16 

pública ao Regulamento da Graduação; Quarto ponto: Outras ocorrências. Em seguida 17 

sugeriu acrescentar mais dois pontos a pauta: sobre a relatoria do Projeto Pedagógico do 18 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo e o outro sobre a alteração de data da 19 

quarta Reunião Ordinária do Comitê de Graduação. Em discussão, Rodrigo Nogueira 20 

de Codes retirou a segunda inclusão de ponto de pauta. Em votação, a inclusão da 21 

relatoria do Projeto Pedagógico do curso de Educação do Campo foi aprovada e será o 22 

segundo ponto de pauta. O presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes 23 

apresentou para discussão a ata da primeira Reunião Extraordinária de dois mil e 24 

dezenove. Wesley de Oliveira Santos perguntou sobre a citação que Maria de 25 

Lourdes Fernandes de Medeiros fez do nome de Pedro Demo na linha trinta e dois, se 26 

era alguém que estava na reunião e ela explicou que era um autor renomado. Na linha 27 

noventa e nove, Wesley de Oliveira Santos disse que ficou em dúvida sobre o 28 

comentário de Bruno Rodrigo Simão em relação à pactuação ter sido em 2015 e Daniel 29 

Faustino Lacerda de Souza explicou que foi mesmo em 2015. Wesley de Oliveira 30 

Santos solicitou que na linha 114 sobre os dados de ingresso no curso de Engenharia de 31 

Materiais da UFRN, colocasse números. Sem mais discussões, a ata da primeira reunião 32 

extraordinária de dois mil e dezenove foi posta em votação e aprovada por unanimidade, 33 

condicionada as alterações sugeridas. Rodrigo Nogueira de Codes pôs em discussão a 34 

ata da segunda Reunião Ordinária de dois mil e dezenove. Wesley de Oliveira Santos 35 
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disse para corrigir o local da reunião para a sala dos conselhos. Na linha 19, colocar 36 

PPC por extenso. Na linha 29, acrescentar que foi na introdução (do 1º ao quinto 37 

parágrafo). Na Linha 34, inserir “conforme modelo apresentado pela PROGRAD”. Na 38 

linha 39, inserir “nos aspectos teóricos metodológicos do processo de ensino e 39 

aprendizagem”. Na linha 42 inserir “curriculares”. Sobre a tabela resumo dizer que é em 40 

relação aos núcleos de formação. Na linha 50, colocar hífen na palavra “pró-reitores”. 41 

Na linha 55, houve uma troca, a componente é “Adubação e Nutrição de Plantas” e não 42 

“Química e Fertilidade do Solo”. Na linha 82, inserir “devido à consulta em PPCs de 43 

outras instituições e por ser uma tendência dos cursos explorarem esse assunto”. Na 44 

linha 102 e 104, colocar “colegiado” de curso. Em seguida, o presidente do Comitê, 45 

Rodrigo Nogueira de Codes pôs em votação e a ata da 2ª Reunião Ordinária de dois 46 

mil e dezenove foi aprovada por unanimidade, condicionada as alterações sugeridas. No 47 

segundo ponto, sobre a relatoria do PPC do curso de Educação do Campo, Milena 48 

Paula Cabral de Oliveira explicou que estava assumindo a função de Assessoria e 49 

Planejamento Pedagógico na Prograd, em substituição a Celeneh Rocha de Castro que 50 

se encontra afastada para licença capacitação e disse que, por causa da necessidade de 51 

celeridade na análise deste PPC sugere o professor Melquisedeque de Oliveira 52 

Fernandes como relator. Foi questionado se ele já tinha sido consultado e ela explicou 53 

que sim e que ele tinha aceitado. Em votação, o nome sugerido foi aprovado com uma 54 

abstenção. No terceiro ponto, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes 55 

apresentou para apreciação a minuta de resolução que institui o regulamento dos cursos 56 

regulares de graduação. Wesley de Oliveira Santos perguntou se o CONSEPE podia 57 

modificar essa minuta e Rodrigo Nogueira de Codes respondeu que sim. No artigo 58 

primeiro surgiu a dúvida sobre a necessidade da palavra “regulares”. Milena Paula 59 

Cabral de Oliveira explicou que é em relação à regularidade dos cursos, para 60 

especificar que são cursos oferecidos regularmente. Maria de Lourdes Fernandes de 61 

Medeiros disse que se deixar “regulares” vai excluir a Educação a Distância e propôs a 62 

retirada dessa palavra. Em votação, essa proposta foi aprovada por unanimidade. No 63 

artigo segundo, Wildoberto Batista Gurgel sugeriu acrescentar “após sua aprovação” e 64 

revogando as disposições em contrário”. Em votação, a proposta de minuta de resolução 65 

foi aprovada por unanimidade com as alterações sugeridas. No terceiro ponto, sobre a 66 

sistemática de apreciação das emendas do regulamento da graduação, Milena Paula 67 

Cabral de Oliveira explicou sobre a sistemática utilizada na consulta pública. Explicou 68 

também que na reunião estava em discussão apenas a sistemática de trabalho de análise 69 

das emendas e trouxe três proposições, a primeira seria criar uma comissão dentro do 70 

Comitê para formular essa proposta, a segunda seria analisar emenda por emenda e a 71 

terceira seria uma relatoria. Daniel Faustino Lacerda de Souza disse que acreditava 72 

que não havia necessidade das propostas um e três porque poderia ser que acabassem 73 

discutindo ponto a ponto. Então seria mais viável a comissão da primeira proposta já 74 

fazer essa análise. Rodrigo Nogueira de Codes propôs não apreciar nenhuma emenda 75 
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em relação a avaliação porque a resolução sobre esse assunto já está aprovada e em 76 

vigor. Em relação ao desligamento observou que em outras instituições existe um tipo 77 

de acompanhamento para os prováveis jubilados, porque quando isso existe e os alunos 78 

recorrem a justiça, geralmente perdem, se não há esse acompanhamento eles ganham. 79 

Nesse sentido sugeriu  criar uma comissão para acrescentar e reformular essa parte do 80 

desligamento. A proposta seria acrescentar regra de transição para jubilamento e 81 

acompanhamento pedagógico e não analisar propostas sobre avaliação. Wesley de 82 

Oliveira Santos perguntou sobre o número de membros para essa comissão. Foi 83 

sugerido três e um suplente. Wildoberto Batista Gurgel sugeriu dois relatores, um para 84 

compilar e outro para fazer a proposta. Wesley de Oliveira Santos propôs que a 85 

comissão faça todo o compilamento e as propostas e depois sejam discutidas no Comitê. 86 

Daniel Faustino Lacerda de Souza propôs discutir as emendas no Comitê e criar uma 87 

comissão para as novas propostas. Milena Paula Cabral de Oliveira disse que 88 

manteria sua proposta de comissão para as duas coisas. Em votação, a proposta de 89 

Milena Paula Cabral de Oliveira, obteve apenas dois votos favoráveis. A proposta de 90 

Daniel Faustino Lacerda de Souza obteve seis votos a favor, dois contrários e uma 91 

abstenção. Em seguida, foram indicados os nomes de Maria de Lourdes Fernandes de 92 

Medeiros, Wesley de Oliveira Santos e Widoberto Batista Gurgel, como titulares e 93 

Daniel Faustino Lacerda de Souza como suplente para a comissão. Ficando marcada a 94 

data de 27 de maio de dois mil e dezenove para a entrega da proposta pela comissão. 95 

Em outras ocorrências, Wesley de Oliveira Santos disse que no calendário acadêmico 96 

2019.1 não foram colocadas as datas de solicitação de turmas e aprovação de turmas e 97 

ajustes. Rodrigo Nogueira de Codes explicou que essas datas vão ser enviadas via 98 

memorando eletrônico. Wesley de Oliveira Santos sugeriu modificar no calendário a 99 

palavra “conselho” por “colegiado”. Disse que a entrega das atas de Trabalho de 100 

Conclusão de Curso no calendário deveria ser “inserir no sigaa” e não “entrega no 101 

DRE”. Rodrigo Nogueira de Codes disse que vai fazer a alteração. Wesley de 102 

Oliveira Santos perguntou se deveria inserir também no SIGAA as atas de defesa de 103 

estágio ou entregar na secretaria como atualmente é feito. Rodrigo Nogueira de Codes 104 

informou que quando a resolução sobre estágio for aprovada será atualizado. Wesley de 105 

Oliveira Santos disse que um aluno em mobilidade do curso de Ciência e Tecnologia 106 

apresentou seu TCC na forma de artigo e o PPC do câmpus de Pau dos Ferros orienta 107 

que seja monografia. Rodrigo Nogueira de Codes explicou que o aluno em mobilidade 108 

tem que seguir as normativas do seu curso/câmpus de origem. Wesley de Oliveira 109 

Santos solicitou a renúncia do Comitê de Graduação por estar com muitas atribuições 110 

no seu câmpus e agora também como membro do CONSUNI. Em seguida, Rodrigo 111 

Nogueira de Codes agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às 112 

quinze horas e cinquenta minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, 113 

lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, quando aprovada.  114 
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Presidente: 115 

Rodrigo Nogueira de Codes________________________________________________ 116 

Representante do COMFOR 117 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros_____________________________________ 118 

Representante do NEAD: 119 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros_____________________________________ 120 

Centro de Ciências Exatas e Naturais: 121 

Daniel Faustino Lacerda de Souza_________________________________________ 122 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: 123 

Wildoberto Batista Gurgel_______________________________________________ 124 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 125 

Lázaro Fabrício França de Souza____________________________________________ 126 

Centro de Engenharias: 127 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 128 

Centro de Ciências Agrárias: 129 

Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 130 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 131 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 132 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros: 133 

Wesley de Oliveira Santos_______________________________________________ 134 

Representante dos Técnicos Administrativos: 135 

Milena Paula Cabral de Oliveira___________________________________________ 136 

Secretária Executiva da PROGRAD: 137 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 138 


