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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GRADUAÇÃO 

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

MIL E VINTE 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala 1 

de videoconferência da PROPPG, reuniu-se o Comitê de Graduação da Universidade 2 

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a Presidência do Pró-Reitor de 3 

Graduação, Rodrigo Nogueira de Codes. Estiveram presentes os membros: Rodrigo 4 

Nogueira de Codes, Celeneh Rocha de Castro, Raphaela Vasconcelos Gomes 5 

Barreto, Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros, Manoel Reginaldo Fernandes, 6 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Melquisedeque de Oliveira Fernandes, 7 

Vinícius Gomes de Castro. Membros com faltas justificadas: Daniel Faustino 8 

Lacerda de Souza e Lázaro Fabrício França de Souza. Verificada a existência de 9 

quórum legal, o presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes leu os seguintes 10 

pontos de PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a Ata da 11ª 11 

Reunião Ordinária de 2019; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre o 12 

Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Graduação para o ano de 2020; 13 

Terceiro ponto: Deliberação sobre relatoria para o PPC de Engenharia de Produção do 14 

Campus Angicos; Quarto ponto: Outras ocorrências. Posta em votação, a pauta foi 15 

aprovada por unanimidade. O presidente do Comitê pôs em discussão a ata da 11ª 16 

Reunião Ordinária de 2019 para discussão. Não havendo nenhuma sugestão de 17 

retificação a ata foi colocada em votação e aprovada com uma abstenção. No segundo 18 

ponto Rodrigo Nogueira de Codes apresentou o calendário de reuniões 2020 do 19 

Comitê de Graduação. Celeneh Rocha de Castro explicou que as datas das reuniões 20 

foram organizadas a partir do calendário do Consepe, sendo 15 dias antes de cada 21 

reunião, com exceção da primeira que será um dia antes, e da última reunião que será 22 

nove dias antes em razão do calendário acadêmico ou dos feriados. Rodrigo Nogueira 23 

de Codes chamou a atenção para a alternância de horários que visava não prejudicar as 24 

aulas dos docentes, caso coincidisse os mesmos dias e horários. Melquesedeque de 25 

Oliveira Fernandes sugeriu que as reuniões passassem a ser convocadas a partir da 26 

agenda Google do Comitê, visto que qualquer alteração que ocorra, todos recebem as 27 

devidas notificações.  Todos concordaram com a proposta e ficou decidido que as 28 

reuniões serão convocadas de acordo com a proposta do professor Melquesedeque de 29 

Oliveira Fernandes. Celeneh Rocha de Castro informou que a convocação por e-mail 30 

é enviada para todos os membros titulares e suplentes para que eles possam acompanhar 31 

as discussões. E disse que em razão dessa decisão, a convocação será encaminhada por 32 

e-mail para todos e, na agenda Google apenas para os titulares. A professora Raphaela 33 

Vasconcelos Gomes Barreto questionou sobre a possibilidade de realizar a 2ª reunião, 34 

que será no dia 01/04/2020, de forma online, caso a universidade decida parar suas 35 
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atividades em função do Corona vírus, evitando atrasar o calendário de reuniões do 36 

Comitê.  Rodrigo Nogueira de Codes disse que poderia ver a possibilidade dessa 37 

reunião ser online. Celeneh Rocha de Castro sugeriu ser realizada através do Google 38 

Meet, que é uma ferramenta disponível no e-mail da Ufersa e que pode ser realizada de 39 

qualquer lugar, desde que todos tenham acesso a um computador e a internet. Rodrigo 40 

Nogueira de Codes informou que está havendo nesse exato momento uma reunião para 41 

discutir a situação da Ufersa quanto a essa temática e afirmou acreditar na paralisação 42 

da universidade, visto que há uma preocupação com a situação dos servidores e dos 43 

discentes. Afirmou também que caso haja mesmo a paralisação, serão tomadas as 44 

providências para a realização da referida reunião de forma online. Após as discussões, 45 

Rodrigo Nogueira de Codes colocou o calendário em votação, que foi aprovado por 46 

unanimidade. No terceiro ponto sobre a Relatoria para o PPC de Engenharia de 47 

Produção do campus Angicos, Rodrigo Nogueira de Codes perguntou se algum dos 48 

presentes à reunião se disponibilizaria a ser o relator do PPC de Engenharia de 49 

Produção. Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto questionou como ocorre a indicação 50 

e se é um trabalho individual. Rodrigo Nogueira de Codes explicou que assume a 51 

relatoria algum integrante do Comitê que seja da área, e que ocorre de forma individual, 52 

no entanto, o setor pedagógico também realiza uma análise e emite seu parecer. 53 

Melquesedeque de Oliveira Fernandes sugeriu definir critérios específicos para essa 54 

escolha para evitar que as pessoas ausentes sejam beneficiadas por se livrarem dessa 55 

responsabilidade. Celeneh Rocha de Castro explicou que os critérios já são 56 

estabelecidos e que mesmo ausente, o integrante não fica isento de assumir a relatoria e, 57 

até os suplentes podem ser indicados como relatores e citou o exemplo da professora 58 

Elaine Luciana que é suplente e está atualmente com a relatoria do PPC de letras 59 

Português. Rodrigo Nogueira de Codes sugeriu mais uma vez que algum dos presentes 60 

se manifestasse e sugeriu Manoel Reginaldo Fernandes ou Joselito Medeiros de Freitas 61 

Cavalcante que são mais próximos da área. Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante 62 

informou que é parte interessada no projeto e que foi membro da comissão de 63 

atualização, o que o impede de assumir a relatoria. Celeneh Rocha de Castro sugeriu a 64 

indicação do nome do professor José Flávio Timoteo Júnior que é representante 65 

suplente do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros e, a indicação de um segundo 66 

nome, caso ele não possa assumir. Manoel Reginaldo Fernandes se posicionou 67 

favorável a assumir a relatoria, caso o professor José Flávio Timóteo não possa assumir. 68 

As indicações de José Flávio Timoteo Júnior e Manoel Reginaldo Fernandes foram 69 

aprovadas por unanimidade. Em Outras Ocorrências, Rodrigo Nogueira de Codes 70 

informou que o PPC de Letras Português será analisado na próxima reunião do Comitê 71 

de Graduação. Que o Regulamento dos cursos de graduação está quase concluído, 72 

faltando apenas fechar o tema da desvinculação e que os dados solicitados pelo Comitê 73 

de Graduação já foram analisados pelo estatístico da Ufersa. Maria de Lourdes 74 

Fernandes de Medeiros informou que a comissão foi praticamente extinta em função 75 
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da saída dos professores do Comitê. Vinícius Gomes de Castro sugeriu que a discussão 76 

seja trazida para debate em conjunto, pois trata-se de um tema muito delicado. Maria 77 

de Lourdes Fernandes de Medeiros informou que convidou a pedagoga Gilberliane 78 

Mayara Andrade Melo em função dela trabalhar na Caadis, sendo importante sua 79 

participação. Rodrigo Nogueira de Codes propôs realizar uma reunião extraordinária 80 

para tratar do tema, convidando o estatístico para apresentar os dados analisados. Maria 81 

de Lourdes Fernandes de Medeiros informou que a desvinculação é uma necessidade 82 

da EaD, visto que há alunos desde 2009 e que só concluíram 40% da carga horária. 83 

Rodrigo Nogueira de Codes disse que essa é outra discussão, pois é necessário decidir 84 

quais alunos serão afetados, ou seja, os estudantes atuais ou os que ingressam a partir da 85 

aprovação do regulamento. Para os alunos da EaD que estão nessa situação Rodrigo 86 

Nogueira de Codes sugeriu que sejam adotadas estratégias para fazer com que esses 87 

discentes concluam o curso, tais como organização de planos de estudos. Vinícius 88 

Gomes de Castro sugeriu contatar o estudante representante no Comitê de Graduação 89 

para que ele participe das discussões por ser importante a opinião dos discentes. 90 

Rodrigo Nogueira de Codes disse que pretende fortalecer o setor pedagógico para 91 

atuar efetivamente nesse processo. Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto perguntou 92 

sobre a situação do núcleo de formação docente. Maria de Lourdes Fernandes de 93 

Medeiros informou que está no Consuni e que Luciana Dantas Mafra é a relatora. 94 

Rodrigo Nogueira de Codes disse que irá buscar junto ao Consuni como anda esse 95 

processo e quando entrará em pauta. Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto disse que 96 

Andrea Taborda Ribas da Cunha apresentou a proposta em 05/07/2019 e até agora não 97 

recebeu nenhuma informação a mais. Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros disse 98 

que havia outra resolução que foi trabalhada junto com a Progepe e nunca foi passada 99 

no conselho. Rodrigo Nogueira de Codes informou que essa resolução foi substituída 100 

pela que está atualmente no Consuni sob a relatoria de Luciana Dantas Mafra. Joselito 101 

Medeiros de Freitas Cavalcante questionou como ficariam as atividades de estudantes 102 

e professores com a suspensão das atividades presenciais. Rodrigo Nogueira de Codes 103 

afirmou que ainda não está claro essa situação e que na reunião do Consepe, que será 104 

realizada amanhã, serão definidos os caminhos. Não havendo mais nada a discutir, o 105 

presidente do Comitê, Rodrigo Nogueira de Codes agradeceu a presença de todos e 106 

deu por encerrada a reunião, e eu, Celeneh Rocha de Castro, lavrei a presente ata que 107 

será assinada pelos presentes, quando aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 108 

Presidente: 109 

Rodrigo Nogueira de Codes_______________________________________________ 110 

Representante do COMFOR 111 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 112 

Representante do NEAD: 113 

Maria de Lourdes Fernandes de Medeiros____________________________________ 114 
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Centro de Ciências Biológicas e da Saúde: 115 

Raphaela Vasconcelos Gomes Barreto ______________________________________ 116 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: 117 

Melquisedeque de Oliveira Fernandes______________________________________ 118 

Centro de Engenharias: 119 

Manoel Reginaldo Fernandes_____________________________________________ 120 

Centro de Ciências Agrárias: 121 

Vinicius Gomes de Castro________________________________________________ 122 

Centro Multidisciplinar de Angicos: 123 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante____________________________________ 124 

Representante dos Técnicos Administrativos: 125 

Celeneh Rocha de Castro________________________________________________ 126 


