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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 DEZENOVE 

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

trinta minutos, na sala de videoconferência da PROPPG, reuniu-se o Comitê de 2 

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, Daniel Faustino Lacerda de Souza, 5 

Melquisedeque de Oliveira Fernandes, Bruno Rodrigo Simão, Vinicius Gomes de 6 

Castro, Lázaro Fabrício França de Souza, Joselito Medeiros de Freitas 7 

Cavalcante, Manoel Denis Costa Ferreira, Kytéria Sabina Lopes de Figueredo e 8 

Celeneh Rocha de Castro. Membros com faltas justificadas: Manoel Reginaldo 9 

Fernandes, Rodrigo Nogueira de Codes e Letícia Cely Vieira de Medeiros. 10 

Membros com faltas não justificadas: Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, 11 

Odacir de Almeida Neves, Douglas Diógenes Holanda de Souza. Convidados: 12 

Francisca Monteiro da Silva Perez, Francisco Souto de Sousa Júnior e Francisco 13 

Carlos Gurgel da Silva Segundo. Verificada a existência de quórum legal, o 14 

presidente do Comitê, José Erimar dos Santos leu os seguintes pontos de PAUTA: 15 

Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a Ata da 7ª Reunião Ordinária e da 3ª 16 

Reunião Extraordinária de 2019; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre o 17 

CAPÍTULO V da Minuta de Resolução TCC, que trata sobre a Avaliação; Terceiro 18 

ponto: Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que trata da oferta de 19 

disciplinas a distância em cursos presenciais; Quarto ponto: Análise e deliberação 20 

sobre atualização do PPC de Engenharia da Computação do campus Pau dos Ferros; 21 

Quinto ponto: Outras ocorrências. Posta em votação, a pauta foi aprovada por 22 

unanimidade. No primeiro ponto, as atas foram aprovadas por unanimidade, sem 23 

alterações. No segundo ponto, Celeneh Rocha de Castro explicou que a resolução de 24 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC já tinha passado pelo CONSEPE e o Centro de 25 

Ciências Exatas e Naturais - CCEN pediu para fazer alterações no trecho que fala 26 

sobre avaliação. Daniel Faustino Lacerda de Souza disse que o CCEN tinha enviado 27 

uma proposta por ele. Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante questionou se a 28 

orientação ao pré projeto do curso de Ciência e Tecnologia poderia ser contado como 29 

orientação para os docentes, porque isso poderia impactar no número limite de 30 

orientações por docente, que são cinco. Houve muita discussão, mas Bruno Rodrigo 31 

Simão disse que essa resolução não trata de pré projeto, mas sim de TCC. Daniel 32 

Faustino Lacerda de Souza perguntou se poderão fazer alterações se ela já passou 33 

pelo CONSEPE e Celeneh Rocha de Castro explicou que ela retornou como um todo. 34 

Melquisedeque de Oliveira Fernandes disse que o Comitê de Graduação já discutiu 35 
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a resolução e já fez contribuições e não seria interessante modificar. Celeneh Rocha 36 

de Castro disse que também não achava interessante porque se houvesse mudança 37 

poderia invalidar a relatoria do CONSEPE e as alterações propostas pelo próprio 38 

Comitê. Foi resolvido discutir apenas o capítulo quinto sobre avaliação. No artigo doze 39 

desse capítulo foi discutido se o TCC teria atribuição de nota ou apenas conceito. 40 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante questionou se o sistema permitiria ser 41 

conceito ou apenas nota. Daniel Faustino Lacerda de Souza explicou que no projeto 42 

pedagógico do curso de Ciência e Tecnologia não falava em nota e o sistema vai 43 

permitir que sejam os dois. A proposta do CCEN seria existirem os dois, nota e 44 

conceito. Kyteria Sabina Lopes de Figueredo disse que se preocupa que o curso de 45 

Ciência e Tecnologia não tenha nota por ser um curso de primeiro ciclo e poder 46 

prejudicar a mobilidade para o segundo ciclo em outras instituições. Sua proposta é 47 

que seja aprovado ou reprovado. No parágrafo primeiro do artigo doze foi retirada a 48 

referência ao artigo quarto. No artigo treze foi discutido se o resultado do desempenho 49 

seria definido por nota ou conceito, ou os dois. Joselito Medeiros de Freitas 50 

Cavalcante disse que deveria constar apenas aprovado ou reprovado porque não 51 

haveria tempo hábil para fazer essas correções. Melquisedeque de Oliveira 52 

Fernandes disse que não era a favor desse sistema binário porque pela sua experiência 53 

há casos em que no aprovado com correções, o aluno se vê obrigado a fazê-las. Daniel 54 

Faustino Lacerda de Souza disse que acredita que se for colocado apenas dez dias 55 

para fazer correções, pode funcionar. Lázaro Fabrício França de Souza disse que se 56 

for apenas aprovado ou reprovado o aluno pode entrar na justiça e dizer que foi 57 

aprovado e tem que receber o diploma. Daniel Faustino Lacerda de Souza sugeriu 58 

que houvesse a inserção de um parágrafo sobre a questão das ressalvas. Kyteria 59 

Sabina Lopes de Figueredo disse que no artigo catorze essa ressalva já está 60 

contemplada. O artigo catorze, depois de muita discussão, ficou da seguinte forma: 61 

Além dos previstos nas normas internas da UFERSA e nas leis pertinentes, são 62 

direitos dos discentes matriculados em componentes curriculares sobre prática de 63 

TCC: Dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das 64 

possibilidades científicas e técnicas da Universidade; Ter acesso a programação 65 

prévia das atividades a serem desenvolvidas nos componentes curriculares 66 

relacionados ao TCC; Solicitar, por iniciativa própria, à Coordenação do curso, 67 

substituição de seu orientador até o prazo final estabelecido no Calendário 68 

Acadêmico, desde que justifique suas razões por escrito. Em votação, as alterações 69 

foram aprovadas por unanimidade. No terceiro ponto foi apresentada para discussão a 70 

minuta de resolução sobre disciplinas ofertadas a distância para os cursos presenciais. 71 

O presidente do Comitê, José Erimar dos Santos passou a palavra para a presidente 72 

da comissão, Francisca Monteiro da Silva Perez que explicou que a resolução atual 73 

praticamente impossibilitava ao discente cursar disciplinas a distância pelos critérios 74 

muito rígidos. A comissão nessa nova minuta tentou adequar para que qualquer 75 
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discente possa cursar desde que previsto no PPC. Joselito Medeiros de Freitas 76 

Cavalcante perguntou se poderia ofertar disciplina a distancia pelo SIGAA ou teria 77 

que se adequar ao Núcleo de Ensino a Distância - NEAD. Francisco Souto de Sousa 78 

Júnior explicou que o SIGAA não oferece essa opção. O segundo considerando foi 79 

modificado e ficou da seguinte forma: CONSIDERANDO a Portaria nº 1.428, do 80 

Ministério da Educação, de 28 de dezembro de 2018, que trata da oferta de 81 

disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial. O terceiro 82 

considerando também foi modificado e ficou como segue: CONSIDERANDO o 83 

Decreto Federal nº 5.622/05 que regulamenta o Artigo 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 84 

dezembro de 1996, que trata do desenvolvimento e veiculação de programas de ensino 85 

a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. 86 

Celeneh Rocha de Castro sugeriu transformar o parágrafo único do artigo segundo 87 

para que seja o próprio artigo. Francisco Souto de Sousa Júnior explicou que 88 

procuraram nessa proposta não repetir o que está na Portaria Normativa porque 89 

levaram em consideração as resoluções de outras universidades. Celeneh Rocha de 90 

Castro sugeriu desmembrar o artigo terceiro em três parágrafos do artigo segundo. 91 

Melquisedeque de Oliveira Fernandes disse que deveria haver algo que não 92 

permitisse que a Licenciatura em Educação do Campo tivesse quarenta por cento de 93 

disciplinas ofertadas a distância. Depois de muita discussão, Celeneh Rocha de 94 

Castro disse que há um critério que restringe essa oferta porque teria que haver um 95 

curso na modalidade a distância com a mesma denominação na instituição e com 96 

conceito de curso igual ou superior a quatro. Melquisedeque de Oliveira Fernandes 97 

sugeriu remover os parágrafos do artigo terceiro e deixar apenas o caput com vinte por 98 

cento. Foram feitas duas propostas. A primeira para que fossem ofertadas até quarenta 99 

por cento de disciplinas a distância nos cursos presenciais e a segunda para que fosse 100 

só vinte por cento. A primeira proposta obteve quatro votos a favor, quatro contrários e 101 

uma abstenção. Como houve empate, o presidente do Comitê teve que votar e seu voto 102 

foi contrário aos quarenta por cento e favorável aos vinte por cento. Nesse caso foi 103 

feita nova votação, obtendo quatro votos favoráveis a primeira proposta e quatro votos 104 

favoráveis a segunda proposta, tendo uma abstenção. Diante desse resultado, para o 105 

desempate, o presidente votou favorável a segunda proposta. Então ficou decidido que 106 

só serão ofertadas apenas vinte por cento de disciplinas a distância na UFERSA. O 107 

artigo quinto não teve alteração. No artigo sexto surgiu a dúvida em relação ao 108 

processo seletivo das disciplinas a distância e Francisco Souto de Sousa Júnior 109 

explicou que elas vão precisar de um edital para serem ofertadas porque a Portaria 110 

Normativa assim determina. O artigo oitavo ficou da seguinte forma: Desde que 111 

previsto no projeto pedagógico do curso, disciplinas a distância podem ser oferecidas 112 

em um mesmo semestre letivo, simultaneamente, com turmas em caráter presencial e a 113 

distância. No artigo nono não houve alteração. No artigo dez foi retirada a parte 114 

referente ao regimento da UFERSA. No artigo onze foi retirado “parcialmente” e 115 
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mudado “componentes” por “disciplinas”. No artigo doze foi acrescentada a palavra 116 

“obrigatoriamente”. No artigo treze foi acrescentada uma explicação para que a hora 117 

aula fosse considerada como uma hora e meia na EaD. Posta em votação a resolução 118 

foi aprovada por unanimidade com as alterações propostas. Em vista do adiantado da 119 

hora, o presidente do Comitê disse que não daria tempo discutir o quarto ponto da 120 

pauta. Kyteria Sabina Lopes de Figueredo sugeriu convocar uma reunião 121 

extraordinária para discutir esse ponto. Essa reunião foi acordada para quinta-feira, dia 122 

vinte e seis pela manhã. José Erimar dos Santos informou que a nona reunião 123 

ordinária agendada para o dia oito de outubro teria que ser adiada para outra data, em 124 

virtude do pró-reitor e ele estarem participando do Forgrad e Cograd Nordeste em 125 

Campina Grande/PB, nessa mesma data. Diante disso, a nona reunião ordinária do dia 126 

oito de outubro ficou agendada para o dia quinze de outubro, a tarde. Em seguida, o 127 

presidente do Comitê, José Erimar dos Santos agradeceu a presença de todos e deu 128 

por encerrada a reunião, às dezessete horas e quarenta minutos. E eu, Maria da Glória 129 

da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes, 130 

quando aprovada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  131 
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