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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e 1 

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

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência da Pró-3 

Reitora de Graduação, Kátia Cilene da Silva Moura, para deliberar sobre a pauta da sexta 4 

reunião extraordinária de dois mil e vinte e um. Estiveram presentes os membros: Helcio 5 

Wagner da Silva – Centro de Ciências Exatas e Naturais (CCEN), Ana Maria Bezerra 6 

Lucas – Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (CCSAH), Bruno Rodrigo Si-7 

mão – Centro de Engenharias (CE), Walber Medeiros Lima  – Centro Multidisciplinar de 8 

Caraúbas (CMC), Kyteria Sabina Lopes de Figueredo – Centro Multidisciplinar de Pau 9 

dos Ferros (CMPF), Celeneh Rocha de Castro – representante dos servidores técnico-10 

administrativos e Lucca Matheus Araújo Silva – representante dos discentes. PAUTA: 11 

Pontoúnico: Apreciação e deliberação sobre a pauta da 4ª Reunião Extraordinária de 2021 12 

do CONSEPE. Tendo constado o quórum legal, a presidente do comitê, Kátia Cilene da 13 

Silva Moura, declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. A 14 

presidente explicou que não seria necessário votar as justificativas, visto que os faltantes 15 

(Luciana Angélica da Silva Nunes, Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira, Isabella Maria de 16 

Oliveira Pontes Fernandes, Danniel Cavalcante Lopes, Nilza Dutra Alves e Elaine Luciana 17 

Sobral Dantas) estavam em período de férias. Diante disso, foi aberta a votação para apro-18 

vação da pauta, sendo aceita por unanimidade. A Presidente Kátia Cilene da Silva abriu, 19 

então, a discussão referente ao primeiro, e único, ponto de pauta, que versava sobre a deli-20 

beração e alteração do calendário acadêmico para o semestre de 2021.2, aprovado anteri-21 

ormente pela Resolução CONSEPE n°11 do, de 21 de maio de 2021, conforme memoran-22 

do eletrônico de n°43 de 2021, da Reitoria. Na oportunidade, a Presidente explicou e es-23 

clareceu brevemente sobre os documentos da proposta. A docente Kytéria Sabina Lopes 24 

de Figueredo recordou do histórico de atraso da universidade, visto períodos de longos 25 

recessos, e na dificuldade de justificar o retardo para toda uma sociedade. Ainda mencio-26 

nou sobre a aprovação anterior e  sobre a solicitação, tardiamente, da alteração do docu-27 

mento. No mais, deixou claro que a comunidade de Pau dos Ferros era contra a alteração 28 

do calendário para início do semestre letivo em fevereiro e a favor somente da alteração do 29 

período de matrículas. A Presidente esclareceu que todo calendário acadêmico é organiza-30 

do por datas em função de processos que precisam ser realizados; então, a simples altera-31 

ção de período de matriculas não resolveria o problema do calendário acadêmico, visto que 32 

comprometeria outras datas na sequência. A professora Kyteria Sabina Lopes de Figue-33 

redo ressaltou que, uma vez condicionando isso, estaria retirando todas as possibilidades 34 

de colocar o calendário em dias, encerrando permanentemente um semestre completo. O 35 

discente Lucca Matheus Araújo Silva pediu a palavra e questionou sobre a possibilidade 36 

de manter a data da proposta, mas antecipar em 20 (vinte) dias o período das matrículas, 37 

tento mais tempo de organização e logística, visto o deslocamento de muitos estudantes. A 38 

presidente Kátia Cilene da Silva respondeu que as datas foram construídas junto às pro-39 

postas dos diretores de centros e confirmou a viabilidade de discutir alterações que se ade-40 

quem melhor às necessidades dos alunos e da instituição. O discente Adailson Pinho de 41 

Araújo defendeu a proposta feita pelos diretores e explicou que o Diretório Central dos 42 
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Estudantes convocou todos os centros acadêmicos da universidade, que se reuniram em um 43 

conselho de entidade de base, no qual deliberaram e aprovaram a proposta. No entanto, ele 44 

apontou que a gestão foi falha em não se programar melhor para regularizar os semestres 45 

da UFERSA e sugeriu a diminuição do período de planejamento. O docente Walber Me-46 

deiros Lima defendeu o adiamento e citou a dificuldade de conseguir recursos pra todos os 47 

centros se adequarem aos planos de biossegurança e de contratação de terceirizados. A 48 

docente Kyteria Sabina Lopes de Figueredo relatou que, no Campus de Pau dos Ferros, 49 

após cadastrar as modalidades e a minuta ser aprovada, surgiu uma normativa do protocolo 50 

de biossegurança que a capacidade dos espaços físicos seria de 50%, o que gerou uma di-51 

minuição das vagas das disciplinas presencias. Além disso, afirmou que a minuta, da forma 52 

que foi posta, tem mais prejuízos do que se adequar às normas a partir da quantidade de 53 

matriculados. Assim, a professora solicitou ao CONSEPE iniciar em 24 de janeiro de 2020, 54 

na modalidade remota, e cadastrar as turmas na forma combinada. Logo após, o discente 55 

Lucca Matheus Araújo Silva falou sobre a preocupação com as bolsas, auxílios, moradia 56 

estudantil e a abertura do restaurante universitário, visto que, se as aulas presenciais volta-57 

rem, é de séria importância a organização desses amparos. Prosseguindo, a Presidente 58 

abriu votação para alteração do calendário, tendo resultado da seguinte forma: 04 (quatro) 59 

votos a favor da proposta original; 03 (três) votos a favor da proposta da Professora Kyté-60 

ria. Sendo assim, ficou mantida a alteração do calendário acadêmico para o semestre de 61 

2021.2, conforme proposto em pauta. Ao final, não havendo mais nada a ser discutido, a 62 

Presidente do Comitê de Graduação, Kátia Cilene da Silva Moura, agradeceu a presença 63 

de todos e deu por encerrada a reunião, às nove horas e trinta minutos, e eu, Ana Beatriz 64 

de Medeiros Regis, assistente em administração da Pró-Reitoria de Graduação, lavrei a 65 

presente ata, que será assinada por mim e demais presentes, quando aprovada.  66 

 67 

Presidente do Comitê de Graduação: 68 
Kátia Cilene da Silva Moura 69 

_________________________________________________________________________ 70 

Representantes docentes de cada unidade acadêmica da UFERSA: 71 
CCEN - Helcio Wagner da Silva  72 

_________________________________________________________________________ 73 

CCSAH – Ana Maria Bezerra Lucas 74 

_________________________________________________________________________ 75 

CE – Bruno Rodrigo Simão 76 

_________________________________________________________________________ 77 

CMC - Walber Medeiros Lima  78 

_________________________________________________________________________ 79 

CMPF – Kytéria Sabina Lopes de Figueredo 80 
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Representante técnico-administrativa: 82 
Celeneh Rocha de Castro 83 

_________________________________________________________________________ 84 

Representante discente: 85 
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Lucca Matheus Araújo Silva 86 
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Assistente em Administração da Pró-Reitoria de Graduação: 88 
Ana Beatriz de Medeiros Régis 89 

_________________________________________________________________________ 90 


