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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta 1 
minutos, na sala de reuniões dos conselhos superiores, 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 Adjunto de Graduação, José Erimar dos Santos. Estiveram 4 
presentes os membros: José Erimar dos Santos, Odacir de Almeida Neves, Daniel 5 

Faustino Lacerda de Souza, Wildoberto Batista Gurgel, Manoel Reginaldo 6 
Fernandes, Vinícius Gomes de Castro, Lázaro Fabrício França de Souza, Joselito 7 

Medeiros de Freitas Cavalcante, Manoel Denis Costa Ferreira, Kytéria Sabina 8 
Lopes de Figueredo e Milena Paula Cabral de Oliveira. Membros com faltas 9 

justificadas: Letícia Cely Vieira de Medeiros. Membros com faltas não justificadas: 10 

Douglas Diógenes Holanda de Souza. Convidados: Andrea Taborda Ribas da 11 
Cunha e Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira. Verificada a existência de quórum 12 

legal, o presidente do Comitê, José Erimar dos Santos leu os seguintes pontos de 13 
PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a ata da 3ª Reunião 14 

Ordinária de 2019, Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2019, Ata da 5ª Reunião Ordinária 15 
de 2019 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2019; Segundo ponto: Apreciação e 16 
deliberação sobre a Resolução que institui o Núcleo de Formação Docente (NFD) da 17 

UFERSA; Terceiro ponto: Outras ocorrências. Em votação, a pauta foi aprovada por 18 

unanimidade. Em discussão a ata da terceira reunião ordinária. Kytéria Sabina Lopes 19 
de Figueredo disse que faltou a palavra “superiores” no local da reunião. Não havendo 20 
mais nenhuma sugestão de alteração, a ata foi posta em votação e aprovada por 21 

unanimidade. A ata da quarta reunião ordinária também não teve nenhuma sugestão de 22 
alteração e foi aprovada com duas abstenções. O mesmo acontecendo com a ata da 23 

quinta reunião ordinária que foi aprovada com três abstenções. Na ata da segunda 24 
reunião extraordinária, Wildoberto Batista Gurgel sugeriu que, nas linhas 51 a 54, 25 

onde está sua fala sobre a ausência da disciplina de filosofia no PPC da Ledoc, fosse 26 
feita a alteração na redação. Não tendo mais nenhuma sugestão de alteração, a ata foi 27 
posta em votação e aprovada com uma abstenção. O presidente do Comitê, José 28 
Erimar dos Santos apresentou para discussão o segundo ponto da pauta, passando a 29 
palavra para que a professora Andrea Taborda Ribas da Cunha explicasse sobre o 30 

núcleo de formação docente. Ela disse que a ideia começou a partir de cursos 31 
ministrados no curso de Medicina em virtude da grande procura dos docentes. A partir 32 

disso, pensaram em criar um núcleo de formação docente. Esse núcleo seria formado 33 
em conjunto com o setor pedagógico da universidade. Foram criadas comissões para 34 
pensar a minuta de resolução sobre o núcleo de formação docente. O professor Ramon 35 
Rebouças Nolasco de Oliveira continuou a explicação dizendo que a partir desses 36 
cursos foram se formando grupos de docentes, até de outras instituições, para pensar o 37 

fazer pedagógico e para que fossem desenvolvidos cursos nesse sentido da prática 38 
pedagógica. Explicou que a minuta não tinha o objetivo de regrar completamente o 39 
núcleo, seria apenas como norteadora das ações. A ideia seria ouvir tanto docentes 40 
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quanto discentes sobre essa questão. Manoel Reginaldo Fernandes perguntou porque a 41 
Prograd e não a Progepe seria responsável por esse núcleo. Ramon Rebouças Nolasco 42 
de Oliveira respondeu que a principio também ficou nessa dúvida, mas depois de 43 

consultarem outras instituições perceberam que o foco da Progepe é mais cursos 44 
voltados para técnicos administrativos e docentes com ênfase na gestão. Então foi 45 
pensado para que ficasse realmente uma pró-reitoria responsável, no caso a Prograd, o 46 
que não impede que a Progepe participe. Andrea Taborda Ribas da Cunha explicou 47 
que as demandas pedagógicas chegam mais para a Prograd e não para a Progepe, 48 

mesmo assim nada impede que haja uma maior articulação entre as duas pró-reitorias. O 49 
presidente do comitê expôs o texto da minuta para discussão. No segundo considerando, 50 
Daniel Faustino Lacerda de Souza sugeriu retirar “abordagem”. No artigo primeiro, 51 

Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira sugeriu retirar a barra das palavras 52 
acadêmico/administrativo e colocar hífen. Kytéria Sabina Lopes de Figueredo 53 
perguntou por que administrativo e Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira respondeu 54 
que as atividades não seriam só acadêmicas, mas administrativas. Kytéria Sabina 55 

Lopes de Figueredo continuou afirmando que deveria retirar a parte administrativa 56 
porque seria só acadêmica. Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira concordou que 57 

poderia sim retirar essa parte. Em votação, a sugestão de Kytéria Sabina Lopes de 58 
Figueredo de retirada da palavra administrativo obteve quatro votos favoráveis, quatro 59 
contrários e uma abstenção. Antes da nova votação por causa do empate, Odacir de 60 

Almeida Neves disse que gostaria de saber qual o impacto dessa palavra no documento 61 
e o que a comissão pensa sobre isso. Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira respondeu 62 

que não teria nenhum impacto, foi posta porque na administração pública, o 63 
administrativo está sempre implícito e futuramente quando for conseguida uma sala 64 
para o núcleo, por exemplo, com técnicos, esse caráter administrativo seria necessário. 65 

Andrea Taborda Ribas da Cunha reforçou essa ideia. Ramon Rebouças Nolasco de 66 
Oliveira explicou que no próprio núcleo estão inseridos técnicos administrativos. 67 
Odacir de Almeida Neves disse que entende que todas as ações acadêmicas estão 68 

vinculadas ao administrativo. Daniel Faustino Lacerda de Souza disse que acredita 69 
que essa questão do administrativo se refere apenas a oferta de cursos de formação 70 
administrativa e não ao suporte. Vinicius Gomes de Castro disse que apoia a 71 
permanência da palavra porque ao longo do tempo vai se precisar desse suporte 72 
administrativo. Kytéria Sabina Lopes de Figueredo disse que a realidade dos campi é 73 

diferente, pois lá quem realiza o suporte pedagógico já é esse setor dos campi. Milena 74 
Paula Cabral de Oliveira disse que na sede quem promove a formação pedagógica 75 
também é o setor pedagógico e não a Progepe. Ramon Rebouças Nolasco de Oliveira 76 
explicou que a princípio esse núcleo foi pensado para que não se perca essa ideia e no 77 
início ele seria só para a formação docente, mas no futuro poderia ser expandido para 78 

discentes. Para isso vai contar com representantes de todos os Centros. Foi posto 79 
novamente em votação para retirar a palavra “administrativo”, obtendo quatro votos 80 

contrários, um voto favorável e cinco abstenções. Diante disso, a palavra foi mantida. 81 
Em discussão, o artigo segundo. Daniel Faustino Lacerda de Souza sugeriu que retire 82 
a vinculação a Prograd porque no primeiro artigo já foi contemplado. Wildoberto 83 
Batista Gurgel sugeriu incluir nas dimensões de ensino “inovação”. Em votação, essas 84 
sugestões foram aprovadas por unanimidade. Kyteria Sabina Lopes de Figueredo 85 
sugeriu retirar o parágrafo único porque já estaria incluído anteriormente. Lázaro 86 
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Fabrício França de Souza concordou que poderia retirar. Ramon Rebouças Nolasco 87 
de Oliveira explicou que esse parágrafo foi pensado tendo em vista os técnicos que 88 
trabalham diretamente com ensino poderem participar das ações do núcleo. Em votação 89 

para retirar o parágrafo único, obteve nove votos contrários e nenhuma abstenção. O 90 
artigo terceiro foi aprovado por unanimidade sem nenhuma alteração. Em discussão, o 91 
artigo quarto. Daniel Faustino Lacerda de Souza questionou sobre o inciso sexto, 92 
como se dará esse acompanhamento. Andrea Taborda Ribas da Cunha disse que isso 93 
se refere as demandas que forem surgindo. Daniel Faustino Lacerda de Souza 94 

perguntou como seria operacionalizado esse acompanhamento. Ramon Rebouças 95 
Nolasco de Oliveira disse que o objetivo do núcleo não seria esse atendimento 96 
sistematizado, mas sim quando surgirem demandas de suporte ao docente. Vinicius 97 

Gomes de Castro questionou sobre o inciso nono se essa acolhida não retiraria a 98 
autonomia da Progepe que já faz isso e se o núcleo teria como operacionalizar isso. 99 
Milena Paula Cabral de Oliveira explicou que isso foi pensado para que os novos 100 
docentes possam ter uma formação mínima na área pedagógica, por exemplo. 101 

Wildoberto Batista Gurgel sugeriu trocar “acolher” por “participar do acolhimento”. 102 
No inciso segundo sugeriu colocar “proporcionar a integração” no lugar de “integrar”. 103 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo disse que faltou colocar algo sobre quem já está 104 
na instituição e está defasado. Se o núcleo irá promover algo nesse sentido. Sugeriu 105 
criar um espaço online para o docente entrar em contato sobre suas demandas. Milena 106 

Paula Cabral de Oliveira disse que acredita que o núcleo deve sim fazer a acolhida e 107 
orientação do docente que entra e que isso seja prioritário. Ramon Rebouças Nolasco 108 

de Oliveira disse que toda essa política do núcleo foi pensada como democrática, que 109 
nada seja tido como obrigatório. Erimar José dos Santos propôs que já fossem fazendo 110 
as alterações comentadas. Wildoberto Batista Gurgel disse que deveria deixar como 111 

está, porque percebe que tudo foi pensado com a melhor das intenções. Andrea 112 
Taborda Ribas da Cunha disse que acredita que valeria a pena acrescentar as 113 
sugestões. Foi decidido já modificar. No inciso segundo foi sugerido a seguinte 114 

redação: “Promover a integração do docente  às ações pedagógicas institucionais da 115 

Universidade”; no terceiro: “Promover processos de qualificação direcionados ao 116 
alcance da missão institucional da UFERSA”; no quarto: “Estimular a formação docente 117 

alinhada às políticas educacionais da instituição”; no sexto: 118 
“Disponibilizar  acompanhamento pedagógico aos docentes”. Wildoberto Batista 119 

Gurgel sugeriu retirar o inciso sétimo por já está incluído na natureza do núcleo, nos 120 
Considerandos. No oitavo foi sugerida a seguinte redação: “Promover formação 121 
continuada dos docentes no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação e na gestão 122 

acadêmica”. No inciso nono, Milena Paula Cabral de Oliveira pediu para ser votado 123 
em separado porque acredita que deva continuar sem alteração. Wildoberto Batista 124 

Gurgel disse que não acreditava que fosse necessária essa obrigatoriedade porque isso 125 
já existe na instituição. Daniel Faustino Lacerda de Souza sugeriu retirar o inciso 126 

sétimo. Em votação, essa sugestão obteve dois votos favoráveis à remoção, nenhum 127 
contra e o restante se absteve. O inciso sétimo foi removido. Milena Paula Cabral de 128 
Oliveira sugeriu que o núcleo promova a acolhida. Na votação para que o inciso nono 129 
permanecesse como estava, foram obtidos quatro votos favoráveis, três contrários e três 130 
abstenções. Em seguida, o presidente do Comitê leu todas as modificações sugeridas e 131 
pôs em votação, obtendo aprovação por unanimidade. O artigo quinto foi aprovado com 132 
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uma abstenção, sem alterações. O artigo sexto foi aprovado por unanimidade, sem 133 
alterações. No artigo sétimo Vinicius Gomes de Castro perguntou sobre o inciso 134 
primeiro se seria mesmo coordenador. Kytéria Sabina Lopes de Figueredo sugeriu 135 

mudar para presidente. Daniel Faustino Lacerda de Souza levantou a questão se o 136 
núcleo teria um espaço físico e a coordenação teria dedicação exclusiva para o núcleo. 137 
Andrea Taborda Ribas da Cunha explicou que ainda não foi pensado porque não foi 138 
criado um regulamento para o núcleo. O inciso primeiro foi modificado e a palavra 139 
“coordenador” foi substituída por “presidente”. Kytéria Sabina Lopes de Figueredo 140 

sugeriu incluir os pedagogos dos campi nessa composição. Foi modificado o inciso 141 
segundo para contemplar essa sugestão. Em votação, o artigo sétimo foi aprovado por 142 
unanimidade. Em discussão o artigo oitavo. Kytéria Sabina Lopes de Figueredo 143 

sugeriu modificar a palavra publicando por tornando públicos. Em votação, essa 144 
proposta foi aprovada com sete votos favoráveis, dois contrários e nenhuma abstenção. 145 
O artigo nono foi aprovado por unanimidade, sem alterações. Os artigos dez e onze 146 
foram aprovados por unanimidade, sem alterações. Em seguida, o presidente do Comitê, 147 

José Erimar dos Santos pôs em votação a minuta de resolução que foi aprovada por 148 
unanimidade. No terceiro ponto da pauta, outras ocorrências, Wildoberto Batista 149 

Gurgel disse que a Divisão de Registro Escolar não estava atendendo aos trâmites da 150 
resolução sobre exercícios domiciliares porque não estava encaminhando para os 151 
departamentos, estava enviando para as coordenações de curso ou direto para o docente, 152 

além de não estarem seguindo as datas determinadas. Já comunicou oficialmente a 153 
Prograd e se não forem tomadas as providências devidas para que a resolução seja 154 

cumprida vai renunciar até mesmo a sua participação no Comitê porque não teria 155 
sentido estudarem e trabalharem tanto para aprovarem resoluções que não são seguidas. 156 
Daniel Faustino Lacerda de Souza alertou que os membros do Comitê tenham 157 

cuidado para que as sugestões não fiquem já no documento, se mantenham apenas como 158 
sugestão. Milena Paula Cabral de Oliveira pediu para que ele faça orientações sobre 159 
como proceder. Sobre a colocação de Wildoberto Batista Gurgel, José Erimar dos 160 

Santos disse que pode promover o diálogo com a DRE para que sejam cumpridas as 161 
resoluções vigentes. Vinicius Gomes de Castro informou que o PPC de Engenharia 162 
Florestal foi retirado da pauta do CONSEPE e sugeriu que os PPCs só sejam 163 
encaminhados para o CONSEPE já com o aval dos departamentos onde estão alocados 164 
todos as componentes curriculares daquele PPC. Em seguida, José Erimar dos Santos 165 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às onze horas e cinquenta 166 
e oito minutos. E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente 167 
ata que será assinada pelos presentes, quando aprovada.  168 

Presidente: 169 

José Erimar dos Santos_________________________________________________ 170 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: 171 

Wildoberto Batista Gurgel_______________________________________________ 172 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 173 

Lázaro Fabrício França de Souza____________________________________________ 174 

Centro de Engenharias: 175 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 176 

Centro de Ciências Agrárias: 177 
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Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 178 

Centro Multidisciplinar de Angicos: 179 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante_____________________________________ 180 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 181 

Manoel Denis Costa Ferreira______________________________________________ 182 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros: 183 

Kyteria Sabina Lopes de Figueredo__________________________________________ 184 

Representante dos Técnicos Administrativos: 185 

Milena Paula Cabral de Oliveira___________________________________________ 186 

Secretária Executiva da PROGRAD: 187 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 188 


