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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO NO ANO DE DOIS 

MIL E DEZENOVE 

Aos quinze dias do mês de outubro 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, Daniel 5 

Faustino Lacerda de Souza, Manoel Reginaldo Fernandes, Vinícius Gomes de 6 

Castro, Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto, Joselito Medeiros de Freitas 7 

Cavalcante, Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva, Kytéria Sabina Lopes de 8 

Figueredo e Celeneh Rocha de Castro. Membros com faltas justificadas: Lázaro 9 

Fabrício França de Souza e Manoel Denis Costa Ferreira. Membros com faltas não 10 

justificadas: Melquisedeque de Oliveira Fernandes e Douglas Diógenes Holanda de 11 

Souza. Verificada a existência de quórum legal, o presidente do Comitê, Rodrigo 12 

Nogueira de Codes leu os seguintes pontos de PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e 13 

deliberação sobre a Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2019; Segundo ponto: Análise e 14 

deliberação sobre atualização do PPC de Engenharia da Computação do campus Pau 15 

dos Ferros; Terceiro ponto: Outras ocorrências. Em votação, a pauta foi aprovada por 16 

unanimidade. No primeiro ponto, a ata da oitava Reunião Ordinária foi aprovada por 17 

unanimidade, sem alterações. No segundo ponto, o projeto Pedagógico do curso de 18 

Engenharia de Computação foi posto em discussão. Celeneh Rocha de Castro explicou 19 

que essa atualização diz respeito à adequação do PPC ao do curso Interdisciplinar em 20 

Ciência e Tecnologia. Rodrigo Nogueira de Codes explicou que o curso foi criado 21 

para que fosse um curso de segundo ciclo do C & T, mas quando teve o PPC atualizado 22 

ficou para que fosse de segundo ciclo do C & T e do curso de Tecnologia da 23 

Informação. Vinícius Gomes de Castro disse que fez correções de erros de digitação e 24 

perguntou se valia a pena atualizar um PPC sem constar a atualização sobre os dez por 25 

cento da extensão, se não seria melhor já constar isso ou então esperar para só atualizar 26 

junto. Perguntou da política do egresso, sobre a questão que fala em pós-graduação, se 27 

já tem uma pós na área ou se é só sugestão. Rodrigo Nogueira de Codes respondeu que 28 

em relação à extensão, a minuta de resolução já está nos conselhos superiores, mas 29 

ainda está aguardando relatoria e só poderão atualizar quando a resolução tiver sido 30 

aprovada no CONSEPE. Disse também que além da curricularização as engenharias 31 

terão que atualizar também os PPCs para se adequarem as novas diretrizes curriculares 32 

das engenharias. Em relação à pós-graduação, Kyteria Sabina Lopes de Figueredo 33 

disse que existe uma proposta no campus de Pau dos Ferros de se criar uma, mas que na 34 

UFERSA já existe. Vinícius Gomes de Castro disse que isso poderia ficar mais claro 35 
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no PPC. Perguntou sobre a questão de no PPC constar que ele será baseado em 36 

metodologias ativas, mas que pelo currículo continua tradicional. Daniel Faustino 37 

Lacerda de Souza perguntou se era para analisar apenas a parte que diz respeito ao C & 38 

T ou o PPC inteiro. Celeneh Rocha de Castro disse que era por inteiro. Vinícius 39 

Gomes de Castro disse também que o formato poderia seguir o sugerido pela Prograd. 40 

Rodrigo Nogueira de Codes informou que esse formato também está passando por 41 

atualização para adequar-se as atualizações do INEP. Joselito Medeiros de Freitas 42 

Cavalcante perguntou por que as disciplinas Filosofia da Ciência e Metodologia 43 

Científica continuam nesse PPC, se precisam continuar. Falou sobre as disciplinas 44 

Fenômenos de Transportes e Mecânica dos Sólidos fazerem referência a Sistemas de 45 

Controle I, pois acredita que não devam porque poderiam ser apenas uma. Celeneh 46 

Rocha de Castro propôs que a comissão faça a adequação ao modelo fornecido pela 47 

Prograd e atualize a resolução do Conselho Nacional de Educação que continua citando 48 

a anterior. Na página treze, pede para modificar a referência ao REUNI. Sugere colocar 49 

nas tabelas a referência a qual curso elas se referem, se BTI ou C & T. Sobre estágio, na 50 

página quarenta e oito sugere acrescentar texto sobre jornada de trabalho. Sugere 51 

também acrescentar dentro do PPC, o perfil formativo como item 6.5. Raphaela 52 

Vasconcelos Gomes Barreto perguntou se poderia haver atualização nas bibliografias e 53 

ementas sem mexer no PPC inteiro e foi respondido que no momento não, mas que já 54 

estão pensando nos conselhos superiores numa forma de flexibilizar essa questão. 55 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo disse que durante os trâmites do cadastro no 56 

CREA- RN do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária detectou que os cursos de 57 

Engenharias do Campus Pau dos Ferros não possuem cadastro junto ao CREA- RN, e 58 

que os discentes conseguem cadastro devido aos cursos que existem na sede. Disse 59 

também que não acha que seja o momento adequado para fazer essas modificações 60 

porque as ementas das eletivas não estão de acordo com as do C & T. Rodrigo 61 

Nogueira de Codes disse que irão repassar todas as propostas para o grupo responsável 62 

pela atualização do PPC. Celeneh Rocha de Castro propôs repassar as sugestões e 63 

voltar com o PPC para o Comitê de Graduação reanalisar, inclusive com as novas 64 

diretrizes curriculares das engenharias e da extensão. Em votação, essa proposta foi 65 

aprovada por unanimidade. Em outras ocorrências, Kytéria Sabina Lopes de 66 

Figueredo Disse que o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, possui dois estágios 67 

na modalidade obrigatório, o estágio supervisionado curricular I,  pode ser de forma 68 

acadêmica  de acordo com o PPC do curso e por isso não estavam gerando o Termo de 69 

Compromisso do estágio  e a declaração do sigaa está vinculada ao termo, assim tinha 70 

solicitado ao setor de estágio uma declaração interna para essa comprovação mas não 71 

obteve retorno. Rodrigo Nogueira de Codes disse que vai procurar saber sobre isso no 72 

setor. Informou sobre a possibilidade de trazer a professora Maria das Vitórias, pró-73 

reitora de graduação da UFRN para esclarecer sobre as novas diretrizes curriculares das 74 

engenharias. E em breve irá divulgar sobre esse evento. Kytéria Sabina Lopes de 75 
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Figueredo sugeriu também pensar num evento sobre as disciplinas ofertadas a 76 

distância. Celeneh Rocha de Castro informou sobre o seminário de formação docente 77 

que será um evento em conjunto com o seminário das licenciaturas, do PIBID e do 78 

Residência Pedagógica. Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto perguntou sobre o 79 

núcleo de formação docente e Rodrigo Nogueira de Codes informou que a minuta de 80 

resolução sobre o núcleo já está no CONSEPE aguardando relatoria. Não havendo mais 81 

nada a discutir, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes agradeceu a 82 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, às dez horas e quarenta e seis minutos. 83 

E eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será 84 

assinada pelos presentes, quando aprovada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  85 

Presidente: 86 

Rodrigo Nogueira de Codes_____________________________________________ 87 

Representante do COMFOR 88 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros___________________________________ 89 

Representante do NEAD: 90 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros___________________________________ 91 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 92 

Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto______________________________________ 93 

Centro de Ciências Exatas e Naturais: 94 

Daniel Faustino Lacerda de Souza__________________________________________ 95 

Centro de Engenharias: 96 

Manoel Reginaldo Fernandes_______________________________________________ 97 

Centro de Ciências Agrárias: 98 

Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 99 

Centro Multidisciplinar de Angicos: 100 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante_____________________________________ 101 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 102 

Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva_________________________________________ 103 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros: 104 

Kyteria Sabina Lopes de Figueredo__________________________________________ 105 

Representante dos Técnicos Administrativos: 106 

Celeneh Rocha de Castro_________________________________________________ 107 

Secretária Executiva da PROGRAD: 108 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 109 


