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Aos três dias do mês de setembro 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 – UFERSA, sob a presidência do Pró-Reitor de 3 

Graduação, Sueldes de Araújo, para deliberar sobre a pauta da quarta reunião ordinária de 4 

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

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

Exatas e Naturais (CCEN), Ana Maria Bezerra Lucas – Centro de Ciências Sociais Apli-7 

cadas e Humanas (CCSAH), Bruno Rodrigo Simão – Centro de Engenharias (CE), Isa-8 

bella Maria de Oliveira Pontes Fernandes – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 9 

(CCBS), Nilza Dutra Alves - Centro de Ciências Agrárias – (CCA),  Elaine Cristina Forte 10 

Ferreira – Centro Multidisciplinar de Caraúbas (CMC), Kyteria Sabina Lopes de Figue-11 

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

representante dos técnico-administrativos (TAE) e Lucca Matheus Araújo Silva – repre-13 

sentante dos discentes. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e aprovação do relatório 14 

institucional consolidado 2020 do PET. Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre 15 

alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia, do Centro de Ciências Agrárias, 16 

e definição de parecerista. Terceiro ponto: Definição do parecerista para o Projeto Peda-17 

gógico do Curso de Licenciatura em Física, do Centro Multidisciplinar de Caraúbas. Quar-18 

to ponto: Outras ocorrências; e deliberação sobre elas. Tendo constado o quórum legal, o 19 

presidente do comitê, Sueldes de Araújo, declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta 20 

e a colocou em discussão. O presidente Sueldes de Araújo abriu a discussão acerca das 21 

justificativas das ausências dos membros do comitê e a participação de suplentes, ressal-22 

tando a obrigatoriedade de uma justificativa plausível. A docente Ana Maria Bezerra 23 

Lucas discordou que seja sempre necessário o uso da justificativa, visto que o titular e o 24 

suplente são uma dupla, não sendo necessário muito respaldo para solicitar a presença do 25 

suplente. A docente Luciana Angélica da Silva Nunes debateu sobre o alto número de 26 

rotatividade dentro do comitê, caso o titular receba faltas seguidas, sendo inviável, pelo 27 

baixo número de voluntários dispostos a participarem. Considerou-se a Resolução Consuni 28 

Nº 11/2014 referente às ausências e perda de mandato, e decidiu-se que todos os presentes 29 

votariam se a explicação de falta é admissível ou não. O Presidente colocou as justificati-30 

vas em votação. Foi aceita, por unanimidade, a justificativa de ausência do professor Lu-31 

cas Ambrósio Bezerra de Oliveira. Já a sua suplente, professora Elaine Luciana Sobral 32 

Dantas, ficou diretamente com falta, visto que foi convocada, mas não enviou nenhuma 33 

justificativa. O presidente Sueldes de Araújo colocou em votação a aprovação dos pontos 34 

de pauta, sendo aceita por unanimidade. Seguindo, ocorreu a  apreciação e aprovação do 35 

relatório institucional consolidado do PET 2020 (dois mil e vinte), que foi aceito por una-36 

nimidade. Prosseguindo, o Presidente colocou em discussão o ponto de pauta sobre a 37 

apreciação e deliberação de alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia, 38 

sendo necessário um parecer para legitimar o processo. A servidora Celeneh Rocha de 39 

Castro e a docente Ana Maria Bezerra Lucas ficaram responsáveis pela comissão. Logo 40 

após, foram definidos as pareceristas para o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 41 

em Física, ficando a docente Kyteria Sabina Lopes de Figueredo e a servidora Celeneh 42 

Rocha de Castro como responsáveis. Foram solicitados os relatórios de PPC com regime 43 
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de urgência, com o tempo mais curto, de 15 (quinze) dias. Prosseguindo, o professor Bru-44 

no Rodrigo Simão solicitou momento de fala e perguntou sobre a comissão para discutir a 45 

questão do Comitê de Graduação ser deliberativo ou consultivo, afirmando que não foi 46 

realizada nenhuma reunião e o prazo era de 30 dias para que os convocados se reunissem. 47 

O presidente esclareceu que fará a convocação o mais rápido possível. A docente Nilza 48 

Dutra Alves falou sobre a atenção que a universidade precisa ter em relação aos alunos 49 

que ultrapassam muitos anos do tempo de conclusão dos cursos na instituição, sendo ne-50 

cessária a regulamentação. Nesse contexto, houve uma discussão sobre o custo das univer-51 

sidades públicas comparadas às universidades privadas. Ademais, a professora Kyteria 52 

Sabina Lopes de Figueredo abriu discussão sobre a modernização das engenharias e so-53 

bre essa adaptação dentro da UFERSA, propondo a criação de um grupo de trabalho que 54 

estude tal modernização, a fim de atender as novas normativas. O presidente Sueldes de 55 

Araújo afirmou que já anunciou um fórum das engenharias, justamente para cumprir com 56 

a modernidade da questão. Diante disso, comprometeu-se em tentar organizar a discussão 57 

no fórum, mas ressaltou que os próprios cursos devem organizar as suas pautas de estudo, 58 

acompanhamento e proposição. Para finalizar, o Presidente mencionou sobre o retorno 59 

gradual e seguro das aulas, afirmando o bom planejamento para a funcionalidade de forma 60 

presencial em 2022 (dois mil e vinte dois). Ao final, não havendo mais nada a ser discuti-61 

do, o Presidente do Comitê de Graduação, Sueldes de Araújo, agradeceu a presença de 62 

todos e deu por encerrada a reunião, às nove horas e quarenta e cinco minutos, e eu, Ana 63 

Beatriz de Medeiros Regis Ferreira, assistente em administração da Pró-Reitoria de Gra-64 

duação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais presentes, quando apro-65 

vada.  66 

Presidente do Comitê de Graduação: 67 
Sueldes de Araújo __________________________________________________________ 68 

Representante do Núcleo de Educação a Distância: 69 
Kátia Cilene da Silva _______________________________________________________ 70 

Representantes docentes de cada unidade acadêmica da UFERSA: 71 
CCEN - Luciana Angélica da Silva Nunes 72 

_________________________________________________________________________ 73 

CCSAH – Ana Maria Bezerra Lucas 74 

_________________________________________________________________________ 75 

CE – Bruno Rodrigo Simão 76 

_________________________________________________________________________ 77 

CCBS - Isabella Maria de Oliveira Pontes Fernandes 78 

_________________________________________________________________________ 79 

CMC - Elaine Cristina Forte Ferreira ___________________________________________ 80 

CMPF – Kytéria Sabina Lopes de Figueredo 81 

_________________________________________________________________________ 82 

Representante técnico-Administrativa: 83 
Celeneh Rocha de Castro ____________________________________________________ 84 

Representante discente: 85 
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Lucca Matheus Araújo Silva 86 

_________________________________________________________________________ 87 

Assistente em Administração da Pró-Reitoria de Graduação: 88 
Ana Beatriz de Medeiros Régis Ferreira 89 

________________________________________________ 90 


