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

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

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, sob a presidência do Pró-Reitor de Graduação, 3 

o Professor Sueldes de Araújo, para deliberar sobre a pauta da segunda reunião 4 

extraordinária do corrente ano. Estiveram presentes os membros: Kátia Cilene da Silva 5 

Moura, Luciana Angélica da Silva Nunes, Kleber Formiga Miranda, Ana Maria 6 

Bezerra Lucas, Bruno Rodrigo Simão, Nilza Dutra Alves, Isabella Maria de Oliveira 7 

Pontes Fernandes, Elaine Cristina Forte Ferreira, Kytéria Sabina Lopes de 8 

Figueredo, Celeneh Rocha de Castro, Lucca Matheus Araújo Silva e Adailson Pinho 9 

de Araújo. Tendo constatado o quórum legal, o presidente do comitê, Sueldes de Araújo, 10 

declarou aberta a reunião. Foi registrada a ausência do docente Lucas Ambrósio Bezerra 11 

de Oliveira, de maneira que a justificativa apresentada foi aprovada com nove votos 12 

favoráveis e uma abstenção. Em seguida, foi apresentada a pauta: Discussão e deliberação 13 

sobre o calendário acadêmico 2021.1 (dois mil e vinte e um ponto um) e 2021.2 (dois mil e 14 

vinte e um ponto dois), que foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O 15 

presidente informou que, em atendimento às reinvindicações, tinham sido encaminhadas 16 

as propostas de calendários aos departamentos para discussão antecipada. No entanto, não 17 

houve retorno das unidades acadêmicas em sua totalidade, acrescentando que somente oito 18 

departamentos tinham enviado as propostas, as quais foram compiladas para apresentação, 19 

no comitê. Informou, ainda, que a maioria das propostas apontava para o início das aulas 20 

do semestre 2021.1 (dois mil e vinte e um ponto um), em cinco de julho de dois mil e vinte 21 

e um, ao invés de dezenove de julho de dois mil e vinte e um, conforme calendário já 22 

aprovado pelo CONSEPE. Dito isso, o presidente colocou a pauta em discussão. A 23 

docente Luciana Angélica da Silva Nunes afirmou que a proposta apresentada era válida 24 

e, provavelmente, seria acolhida pelo CONSEPE. Além disso, acreditava que essa proposta 25 

seria mais aceita pela comunidade acadêmica. O discente Lucca Matheus Araújo Silva 26 

defendeu a manutenção do calendário acadêmico 2021.1 (dois mil e vinte e um ponto um), 27 

por uma questão de organização e respaldo, pois o documento já tinha passado por 28 

discussões e havia sido aprovado. Assim, sugeriu que se avançasse no debate sobre o 29 

calendário acadêmico 2021.2 (dois mil e vinte e um ponto dois). O presidente destacou a 30 

responsabilidade do conselho pelas decisões da universidade. Em seu entendimento, 31 

enquanto Pró-Reitor, retroagir nas decisões geraria insegurança jurídica, pois se tratava de 32 

um compromisso institucional firmado com a sociedade. A docente Elaine Cristina Forte 33 

Ferreira solicitou esclarecimentos sobre a justificativa para alteração do calendário, uma 34 

vez que o documento já havia sido aprovado. O Professor Sueldes de Araújo explicou 35 

que a justificativa seria a reorganização do calendário acadêmico. Acrescentou que a 36 

situação era complexa e que caberia ao Comitê a responsabilidade de encaminhar uma 37 

proposta ao CONSEPE. Frisou que não era uma decisão da PROGRAD. A docente Elaine 38 

Cristina Forte Ferreira ressaltou que a possibilidade de alteração feria inclusive a face do 39 

comitê. O docente Kleber Formiga Miranda afirmou que a deliberação do centro tinha 40 

sido pela manutenção do calendário acadêmico, com ajustes pontuais. O docente Bruno 41 

Rodrigo Simão afirmou que o departamento havia se mostrado favorável à flexibilização, 42 

para que os docentes pudessem ter mais férias, considerando-se, nas discussões, o período 43 
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natalino. Além disso, foi discutida a possibilidade de tornar o semestre remoto mais 44 

dinâmico, a fim de regularizar o calendário de forma mais célere. Defendeu a possibilidade 45 

de realizar os ajustes necessários ao melhor funcionamento da instituição. Após as 46 

discussões, o presidente colocou em votação a proposta de alteração no calendário 47 

acadêmico 2021.1 (dois mil e vinte e um ponto um). Foram constatados três votos 48 

favoráveis, seis votos contrários e uma abstenção, que foi registrada, a pedido da docente 49 

Ana Maria Bezerra Lucas. Dessa forma, o presidente informou que a proposta de 50 

alteração não seria encaminhada para análise e, em seguida, colocou em discussão o 51 

calendário acadêmico 2021.2 (dois mil e vinte e um ponto dois). O presidente explicou 52 

que esse calendário fora submetido ao CONSEPE, na última reunião. Acrescentou que as 53 

aulas seriam iniciadas em dezessete de janeiro de dois mil e vinte e dois e que o período de 54 

dez a quatorze de janeiro abrangeria a semana de avaliação, planejamento e formação. O 55 

discente Lucca Matheus Araújo Silva afirmou que a proposta era a mais ideal, pois, 56 

iniciar as aulas em dezembro, seria muito complicado, por questões de logística e de 57 

comemorações especiais, que prejudicariam a qualidade do ensino e da aprendizagem. O 58 

discente Adailson Pinho de Araújo afirmou que a representação discente se mostrou 59 

totalmente favorável ao início do período letivo no dia dezessete de janeiro. O presidente 60 

colocou em votação a proposta do calendário acadêmico 2021.2 (dois mil e vinte e um 61 

ponto dois) com início do período letivo em dezessete de janeiro. A proposta foi aprovada 62 

por unanimidade. Ao final, não havendo mais nada a ser discutido, o presidente do Comitê 63 

de Graduação, Sueldes de Araújo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 64 

reunião, às nove horas e dezesseis minutos, e eu, Rafaela Cristina Alves de Freitas 65 

Aragão, Assistente em Administração da Pró-Reitoria de Graduação, lavrei a presente ata 66 

que será assinada por mim e pelos demais presentes, quando aprovada.  67 

Presidente do Comitê de Graduação: 68 

Sueldes de Araújo __________________________________________________________ 69 

Representante do Núcleo de Educação a Distância: 70 

Kátia Cilene da Silva Moura _________________________________________________ 71 

Representantes docentes de cada unidade acadêmica da UFERSA: 72 

CCEN – Centro de Ciências Exatas e Naturais 73 

Luciana Angélica da Silva Nunes _____________________________________________ 74 

CCSAH – Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas 75 

Ana Maria Bezerra Lucas ____________________________________________________ 76 

CE – Centro de Engenharias 77 

Bruno Rodrigo Simão _______________________________________________________ 78 

CCA – Centro de Ciências Agrárias 79 

Nilza Dutra Alves __________________________________________________________ 80 

CCBS – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 81 

Isabella Maria de Oliveira Pontes Fernandes _____________________________________ 82 

CMC – Centro Multidisciplinar de Caraúbas 83 

Elaine Cristina Forte Ferreira _________________________________________________ 84 

CMPF – Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros 85 

Kytéria Sabina Lopes de Figueredo ____________________________________________ 86 
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Representante técnico-administrativa 87 

Celeneh Rocha de Castro ____________________________________________________ 88 

Representante discente 89 

Lucca Matheus Araújo Silva _________________________________________________ 90 

Assistente em Administração da Pró-Reitoria de Graduação 91 

Rafaela Cristina Alves de Freitas Aragão________________________________________ 92 


