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Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 1 

reuniu-se, virtualmente, por meio do Google Meet, o Comitê de Graduação da Universida-2 

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

ção, Sueldes de Araújo, para deliberar sobre a pauta da primeira reunião extraordinária de 4 

dois mil e vinte e um. Estiveram presentes os membros: Kátia Cilene da Silva Moura – 5 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Luciana Angélica da Silva Nunes – Centro de 6 

Ciências Exatas e Naturais (CCEN), Kleber Formiga Miranda – Centro de Ciências So-7 

ciais Aplicadas e Humanas (CCSAH), Victor Wagner Freire de Azevedo – Centro de 8 

Engenharias (CE), Isabella Maria de Oliveira Pontes Fernandes – Centro de Ciências 9 

Biológicas e da Saúde (CCBS), Elaine Cristina Forte Ferreira e Walber Medeiros Li-10 

ma – Centro Multidisciplinar de Caraúbas (CMC), José Flávio Timoteo Júnior – Centro 11 

Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF), Celeneh Rocha de Castro – representante  12 

técnico-administrativa (TAE) e Lucca Matheus Araújo Silva – representante dos discen-13 

tes. O membro titular representante do Campus de Angicos, prof. Lucas Ambrósio Bezer-14 

ra de Oliveira, justificou a ausência. A suplente convocada também não participou da 15 

reunião. PAUTA: Primeiro ponto: apreciação dos Programas Gerais de Componentes 16 

Curriculares (PGCC’s), encaminhados via Memorando Eletrônico - PROGRAD - Nº 17 

78/2021(setenta e oito, de dois mil e vinte e um), e deliberação sobre eles. Segundo ponto: 18 

Apreciação do Calendário Acadêmico da Graduação Presencial do semestre letivo 2021.2 19 

(dois mil e vinte e um ponto dois), encaminhado via Memorando Eletrônico - PROGRAD - 20 

Nº 79/2021 (setenta e nove, de dois mil e vinte e um), e deliberação sobre ele. Terceiro 21 

ponto: apreciação da minuta de resolução que regulamenta a oferta de disciplinas na mo-22 

dalidade a distância, nos cursos de graduação presenciais da Universidade Federal Rural do 23 

Semi-Árido – UFERSA, e deliberação sobre ela. Tendo constado o quórum legal, o presi-24 

dente do comitê, Sueldes de Araújo, declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a 25 

colocou em discussão. O presidente ressaltou a necessidade de convocação para a reunião 26 

extraordinária, dada a importância de colocar em discussão a minuta de resolução que re-27 

gulamentava a oferta de disciplinas na modalidade a distância. Na oportunidade, defendeu 28 

a retirada do ponto de pauta da próxima reunião do CONSEPE, porém colocou a proposta 29 

em discussão para que fosse apresentada, posteriormente, ao CONSEPE a partir de uma 30 

decisão do colegiado. A docente Luciana Angélica da Silva Nunes solicitou esclareci-31 

mentos sobre a tramitação da referida minuta no Comitê de Graduação. O presidente Su-32 

eldes de Araújo confirmou que o documento já tinha tramitado no comitê. A professora 33 

Luciana Angélica da Silva Nunes declarou que, no seu entendimento, o documento não 34 

poderia retornar, pois inviabilizaria as discussões já realizadas. Além do mais, muitos 35 

membros presentes não participaram da reunião para poder fazer alguma deliberação acer-36 

ca do documento. Ao concluir sua fala, a referida professora afirmou que compreendera a 37 

proposta feita pelo presidente. O docente Victor Wagner Freire de Azevedo manifestou 38 

preocupação em relação à proposta de calendário acadêmico da graduação presencial do 39 

semestre letivo 2021.2 (dois mil e vinte e um ponto dois), tendo em vista o cenário da pan-40 

demia. O presidente explicou que o calendário discutido nas bases já fora aprovado pelo 41 

comitê e, dessa forma, seria apresentado ao CONSEPE, e que se tratava da aprovação do 42 

calendário presencial, não do formato de ensino. O presidente colocou a pauta em votação 43 
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e, de forma específica, a proposta da docente Luciana Angélica da Silva Nunes, a saber: a 44 

supressão dos pontos um e dois da pauta e, acrescentou, ainda, a supressão do ponto qua-45 

tro. A pauta foi aprovada por unanimidade, com a retirada dos pontos um, dois e quatro. 46 

Prosseguindo, o presidente apresentou o posicionamento da PROGRAD, que consistia na 47 

retirada do ponto de pauta do CONSEPE, que contemplava a minuta de resolução que re-48 

gulamenta a oferta de disciplinas na modalidade a distância nos cursos de graduação pre-49 

senciais da UFERSA. Para tanto, O Presidente iniciou, ressaltando que o documento foi 50 

tramitado no comitê de graduação, na gestão anterior, e a tramitação ocorreu, também, no 51 

âmbito do CONSEPE, inclusive com relatoria e emendas dos departamentos. O Presidente 52 

ressaltou que, desde então, o documento não dispunha de bases legais atualizadas que ga-53 

rantissem sua fundamentação e legitimidade. Apontou, ainda, a necessidade de efetuar cor-54 

reções para reorganizar a minuta e defendeu a abertura de novos prazos para apresentação 55 

de propostas de emendas ao texto atual. Informou que seria oportunizada, novamente, a 56 

participação da comunidade acadêmica nos debates, e que tal possibilidade seria conside-57 

rada a partir da retirada do ponto de pauta. A docente Kátia Cilene da Silva Moura argu-58 

mentou sobre a necessidade de considerar, na análise, para além da fundamentação teórica, 59 

a operacionalização dos processos propostos na resolução. A referida professora destacou 60 

que outras questões precisavam ser consideradas para analisar a viabilidade do que estava 61 

sendo proposto na resolução, a saber: o fluxo de tramitação para aprovação de disciplinas, 62 

além de medidas de controle para manutenção do nível de qualidade dos componentes cur-63 

riculares presenciais. Dessa forma, enfatizou que a discussão, na comunidade acadêmica, 64 

precisaria avançar. Além do mais, deveria se pensar na proposição de um modelo e  como 65 

operacionalizar a oferta dessa carga horária em EaD. O docente Kleber Formiga Miranda 66 

informou que, em reunião do conselho de centro, a indicação fora a retirada de pauta, espe-67 

cialmente por falta de estrutura e propôs o adiamento da votação no CONSEPE bem como 68 

a necessidade de novas discussões para a reformulação da resolução, pois entendeu que 69 

não se avançara em estrutura para que se tivesse a EaD na universidade. A docente Lucia-70 

na Angélica da Silva Nunes explicou que a retirada de pauta implicaria na não apreciação 71 

e o possível retorno do mesmo documento. A técnica Celeneh Rocha de Castro afirmou 72 

que, após a ocasião do encaminhamento da minuta ao CONSEPE, em novembro de 2019 73 

(dois mil e dezenove), nova portaria tinha sido editada, e que isso consistiria em forte ar-74 

gumento para a retirada do ponto de pauta, pois seria necessária uma revisão geral a partir 75 

da nova perspectiva. O presidente colocou em votação a proposta da docente Luciana 76 

Angélica da Silva Nunes, que gravitou em torno da retirada de pauta, desde que o docu-77 

mento retornasse à PROGRAD, a fim de que fossem realizadas as atualizações necessárias 78 

da legislação e, consequentemente, do texto. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ao 79 

final, não havendo mais nada a ser discutido, o presidente do Comitê de Graduação, Suel-80 

des de Araújo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às quatorze 81 

horas e quarenta e oito minutos, e eu, Ana Beatriz de Medeiros Regis, assistente em ad-82 

ministração da Pró-Reitoria de Graduação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim 83 

e demais presentes, quando aprovada.  84 

Presidente do Comitê de Graduação: 85 
Sueldes de Araújo __________________________________________________________ 86 
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Representante do Núcleo de Educação a Distância: 87 
Kátia Cilene da Silva Moura _______________________________________________-88 

________ 89 

Representantes docentes de cada unidade acadêmica da UFERSA: 90 
CCEN - Luciana Angélica da Silva Nunes 91 

_________________________________________________________________________ 92 

CCSAH - Kleber Formiga Miranda 93 

_________________________________________________________________________ 94 

CE - Victor Wagner Freire de Azevedo 95 

_________________________________________________________________________ 96 

CCBS - Isabella Maria de Oliveira Pontes Fernandes 97 

_________________________________________________________________________ 98 

CMC - Elaine Cristina Forte Ferreira ___________________________________________ 99 

CMPF - José Flávio Timoteo Júnior 100 

_________________________________________________________________________ 101 

Representante técnico-Administrativa: 102 
Celeneh Rocha de Castro ____________________________________________________ 103 

Representante discente: 104 
Lucca Matheus Araújo Silva 105 

_________________________________________________________________________ 106 

Assistente em Administração da Pró-Reitoria de Graduação: 107 
Ana Beatriz de Medeiros Régis________________________________________________ 108 


