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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E DEZENOVE 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às treze 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 

adjunto de Graduação, José Erimar dos Santos. Estiveram presentes os membros: José 4 

Erimar dos Santos, Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, Daniel Faustino 5 

Lacerda de Souza, Bruno Rodrigo Simão, Vinicius Gomes de Castro, Raphaela 6 

Vasconcelos Gomes Barreto, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Cícera 7 

Antoniele Cajazeiras da Silva, Kyteria Sabina Lopes de Figueredo, Celeneh Rocha 8 

de Castro e Caio Lucas Ferreira da Silva. Membros com faltas justificadas: Manoel 9 

Reginaldo Fernandes, Lázaro Fabrício França de Souza, Manoel Denis Costa 10 

Ferreira e Matheus Augusto da Silva. Membros com faltas não justificadas: 11 

Melquisedeque de Oliveira Fernandes. Convidado: Wesley de Oliveira Santos. 12 

Verificada a existência de quórum legal, o presidente do Comitê, José Erimar dos 13 

Santos apresentou o novo representante discente, Caio Lucas Ferreira da Silva e em 14 

seguida leu os seguintes pontos de PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação 15 

sobre a Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2019; Segundo ponto: Deliberação sobre relator 16 

do PPC de Letras Português; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre o 17 

Capítulo VIII do Regulamento dos Cursos de Graduação que trata sobre a 18 

Desvinculação; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre a atualização da 19 

Estrutura de elaboração/atualização dos PPCs; Quinto ponto: Outras ocorrências. 20 

Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto sugeriu começar pelos pontos três e quatro. 21 

Celeneh Rocha de Castro explicou que os pontos anteriores são rápidos. Caio Lucas 22 

Ferreira da Silva perguntou por que a proposta do Diretório Central dos Estudantes - 23 

DCE não estava no terceiro ponto da pauta sobre desvinculação. Celeneh Rocha de 24 

Castro explicou que a proposta do DCE foi incorporada as alterações. Explicou sobre a 25 

formação de uma comissão para compilar as propostas da consulta pública e disse que o 26 

trabalho vai ser apreciado agora. Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto concordou 27 

em que a pauta permanecesse como estava. Posta em votação, a pauta foi aprovada por 28 

unanimidade. No primeiro ponto, sobre a apreciação da ata da nona reunião ordinária, 29 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo disse que houve um erro no seu nome e que 30 

enviou por e-mail algumas correções em duas falas suas. Nada mais havendo a alterar, a 31 

ata foi posta em votação e aprovada com uma abstenção, condicionada as alterações 32 

sugeridas. No segundo ponto, sobre a relatoria do PPC de Letras Português, Celeneh 33 

Rocha de Castro disse que fizeram o convite a professora Elaine Luciana Sobral que 34 

aceitou prontamente. Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva disse que o núcleo docente 35 
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estruturante do curso se reuniu e disse que achava que deveria ser alguém da área de 36 

Letras e se dispôs a fazer a relatoria. Celeneh Rocha de Castro perguntou se ela tinha 37 

participado da comissão e ela disse que não, mas que era membro do NDE do curso.  38 

Celeneh Rocha de Castro explicou que não seria interessante que alguém que 39 

participou diretamente da discussão fizesse a relatoria e que não era necessário que 40 

fosse alguém da área de Letras, porque o Comitê de Graduação fará as considerações 41 

depois. Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva perguntou se o curso teria acesso ao 42 

check list sobre a relatoria. Celeneh Rocha de Castro explicou novamente como se 43 

dava o processo. E Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva retirou o seu nome para 44 

evitar que haja parcialidade na análise. Em votação, o nome da professora Elaine 45 

Luciana Sobral foi aprovado com uma abstenção. No terceiro ponto, Wesley de 46 

Oliveira Santos explicou sobre a construção da proposta do Capítulo VIII do 47 

Regulamento dos Cursos de Graduação pela comissão formada pelo Comitê de 48 

Graduação para essa análise e disse que pesquisou como se dava esse processo em 49 

varias instituições federais de ensino superior. Celeneh Rocha de Castro explicou que 50 

houve uma consulta pública e que as sugestões da consulta foram incorporadas. José 51 

Erimar dos Santos leu o artigo noventa e três e não houve nenhuma sugestão de 52 

alteração. No artigo noventa e quatro foram elencadas as situações que configuram 53 

desvinculação. Caio Lucas Ferreira da Silva perguntou sobre o inciso quinto em 54 

relação à transferência que é o seu caso. Disse que tentou cancelar no IFCE onde 55 

estudava antes e eles disseram que não poderiam e aqui também não teve retorno. Ele 56 

foi orientado a procurar o chefe da divisão de registro escolar da Ufersa para verificar 57 

melhor sua situação. Bruno Rodrigo Simão disse que achou estranho o texto dizer que 58 

tem doze seções e na verdade só ter quatro. Daniel Faustino Lacerda de Souza disse 59 

que o artigo não diz que tem doze seções, e sim situações.  Joselito Medeiros de 60 

Freitas Cavalcante disse que tem que verificar se é necessário repetir. No artigo 61 

noventa e cinco, Caio Lucas Ferreira da Silva disse que o DCE tinha uma proposta de 62 

que o aluno fosse desvinculado se obtivesse nota inferior a dois. Foi explicado que esse 63 

artigo fala sobre abandono. Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante perguntou se 64 

essa desvinculação é via sistema sigaa. Celeneh Rocha de Castro disse que sim. No 65 

artigo noventa e seis, Wesley de Oliveira Santos disse que no PPC não fala do tempo 66 

máximo de integralização, apenas na estrutura curricular. Celeneh Rocha de Castro 67 

disse que as novas diretrizes já estão tornando essa definição obrigatória. Vinicius 68 

Gomes de Castro disse que acredita que deva existir uma definição de duração máxima 69 

para que não haja equívocos. Bruno Rodrigo Simão sugeriu que se coloque que o 70 

regulamento seguirá as diretrizes curriculares do curso. Vinicius Gomes de Castro 71 

disse que nem todas as diretrizes vão conter isso e seria melhor já especificar no 72 

regulamento. Celeneh Rocha de Castro disse que geralmente é a duração máxima mais 73 

cinquenta por cento. Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros falou que isso é 74 

necessário porque o curso é obrigado a responder se a taxa de sucesso não for 75 
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satisfatória. Kyteria Sabina Lopes de Figueredo propôs que houvesse um percentual 76 

de cinquenta por cento para cálculo da taxa de sucesso para toda a Ufersa. Caio Lucas 77 

Ferreira da Silva disse que isso é preocupante no caso dos alunos do curso 78 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia que são apenas dois anos e meio. Celeneh 79 

Rocha de Castro explicou que além dos cinquenta por cento, teria mais um ano e meio. 80 

José Erimar dos Santos perguntou qual a proposta de redação para essa sugestão. Foi 81 

sugerido acrescentar um parágrafo para isso: “nos casos em que não estiver estabelecido 82 

no PPC do curso a duração máxima fica definida como sendo a duração regular de 83 

integralização mais 50% deste período.” Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva propôs 84 

a redação seguinte: “nos casos em que não estiver estabelecido no PPC do curso, 85 

considerar-se-á a duração máxima de 50% adicionais ao período de duração regular do 86 

curso.” Essa última proposta foi aprovada. No artigo noventa e sete, Bruno Rodrigo 87 

Simão disse que no parágrafo não está correto essa questão de uma semana no mínimo 88 

para que o discente possa apresentar recurso porque seria o prazo máximo e não 89 

mínimo. Celeneh Rocha de Castro explicou que essa semana no mínimo seria para a 90 

Ufersa desvincular o aluno se ele não recorrer. Foi sugerido desmembrar o parágrafo 91 

único em dois parágrafos. Depois de muita discussão foram feitas três propostas de 92 

redação para o parágrafo: a primeira de Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto, a 93 

segunda de Bruno Rodrigo Simão e a terceira de Celeneh Rocha de Castro que a 94 

retirou em seguida. Posta em votação, a primeira proposta obteve quatro votos 95 

favoráveis, a segunda proposta também obteve quatro favoráveis. Dois membros se 96 

abstiveram de votar. Tendo tido um empate, o presidente do Comitê, José Erimar dos 97 

Santos foi chamado a votar e escolheu a primeira proposta. Em seguida foi lido o artigo 98 

noventa e oito sobre a prorrogação do limite de conclusão de curso. No inciso primeiro 99 

Vinicius Gomes de Castro sugeriu retirar a palavra “padrão” e acrescentar “regular”. 100 

No artigo noventa e nove, Vinicius Gomes de Castro disse que não concordava que o 101 

aluno fosse desvinculado por reprovação por nota. Sugeriu deixar só por falta e retirar 102 

por nota. Essa sugestão foi aprovada. No artigo cem foram feitas algumas alterações na 103 

concordância verbal. No artigo cento e um, não houve alterações. No artigo cento e 104 

dois, foi trocada a palavra “padrão” por “regular”. No inciso primeiro foi dada uma 105 

redação mais sucinta, seguindo o padrão da sugestão de Raphaela Vasconcelos Gomes 106 

Barreto. Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante sugeriu retirar esses artigos que 107 

estão repetindo a mesma informação já citada no documento. Caio Lucas Ferreira da 108 

Silva sugeriu que fosse feita uma consulta jurídica para verificar se era possível fazer 109 

essa retirada ou se era necessário conter, mesmo que se repetindo. Celeneh Rocha de 110 

Castro disse que a ideia da comissão foi apontar as situações e abaixo foram 111 

especificadas como seriam, com mais detalhes. Maria de Lourdes Fernandes de 112 

Medeiros disse que a comissão consultou regulamentos de outras instituições e nelas 113 

estão realmente descritos. Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante disse que 114 

concordava, mas sugeriu mudar o título da seção para “Demais formas de 115 
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desvinculação”. Essa sugestão foi aprovada. Wesley de Oliveira Santos disse que tem 116 

que alinhar o termo no regimento e no regulamento para que seja desvinculação para os 117 

dois, pois no regimento está sendo usado desligamento. No artigo cento e dez, Vinicius 118 

Gomes de Castro perguntou quem efetivamente faria esse acompanhamento do 119 

desempenho acadêmico. A proposta seria acrescentar além de orientar, acompanhar 120 

mais efetivamente o desempenho acadêmico e retirar a parte sobre alertar sobre os 121 

riscos de desvinculação. No artigo cento e onze, inciso primeiro foi trocado “segunda 122 

vez” por “terceira vez” e retirado “ou mais”. Kyteria Sabina Lopes de Figueredo 123 

sugeriu retirar o coordenador de graduação desse acompanhamento. Raphaela 124 

Vasconcelos Gomes Barreto sugeriu colocar o colegiado de curso nesse 125 

acompanhamento e incluir “simultaneamente” por todos esses elementos. Vinicius 126 

Gomes de Castro propôs que fosse realizada uma reunião extraordinária para que fosse 127 

mais discutida essa parte do acompanhamento. Maria de Lourdes Fernandes de 128 

Medeiros explicou que esse acompanhamento mais profundo seria para os alunos que já 129 

reprovaram no limite permitido para ser desvinculado. Daniel Faustino Lacerda de 130 

Souza sugeriu reescrever o artigo sobre acompanhamento. Foi sugerido que fosse 131 

marcada uma reunião extraordinária numa quarta-feira à tarde com o mesmo grupo para 132 

que fosse discutida toda essa seção do capítulo nove que será reescrito pela comissão e 133 

compartilhado com todos. José Erimar dos Santos sugeriu encerrar a reunião e o ponto 134 

quarto ficar para a próxima, pelo adiantado da hora. No quinto ponto, outras 135 

ocorrências, Celeneh Rocha de Castro informou sobre o Seminário de Formação 136 

Continuada para que os professores participem da oficina sobre o sigaa. Não havendo 137 

mais nada a discutir, o presidente do Comitê, José Erimar dos Santos agradeceu a 138 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, às dezessete horas e doze minutos. E 139 

eu, Maria da Glória da Silva, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será 140 

assinada pelos presentes, quando aprovada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  141 

Presidente: 142 

José Erimar dos Santos_________________________________________________ 143 

Representante do COMFOR 144 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros___________________________________ 145 

Representante do NEAD: 146 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros___________________________________ 147 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 148 

Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto______________________________________ 149 

Centro de Ciências Exatas e Naturais: 150 

Daniel Faustino Lacerda de Souza__________________________________________ 151 

Centro de Engenharias: 152 

Bruno Rodrigo Simão___________________________________________________ 153 

Centro de Ciências Agrárias: 154 
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Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 155 

Centro Multidisciplinar de Angicos: 156 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante_____________________________________ 157 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 158 

Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva_________________________________________ 159 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros: 160 

Kyteria Sabina Lopes de Figueredo__________________________________________ 161 

Representante dos Técnicos Administrativos: 162 

Celeneh Rocha de Castro_________________________________________________ 163 

Representante do Diretório Central dos Estudantes: 164 

Caio Lucas Ferreira da Silva______________________________________________ 165 

Secretária Executiva da PROGRAD: 166 

Maria da Glória da Silva_________________________________________________ 167 


