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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e qua-1 

renta 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 do Pró-Reitor 3 

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

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

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

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

ciais Aplicadas e Humanas (CCSAH), Bruno Rodrigo Simão – Centro de Engenharias 8 

(CE), Isabella Maria de Oliveira Pontes Fernandes – Centro de Ciências Biológicas e da 9 

Saúde (CCBS), Nilza Dutra Alves – Centro de Ciências Agrárias – (CCA), Walber Me-10 

deiros Lima  – Centro Multidisciplinar de Caraúbas (CMC), Kytéria Sabina Lopes de 11 

Figueredo – Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CMPF), e Adailson Pinho de 12 

Araújo – representante dos discentes. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e delibera-13 

ção do Parecer sobre reformulação da Resolução CONSEPE/UFERSA nº 004, de 13 de 14 

junho de 2014, que trata de aproveitamento de disciplinas. Segundo ponto: Apreciação e 15 

deliberação do Parecer sobre as alterações propostas pelo Comitê de Graduação no PPC de 16 

Engenharia da Computação, Campus Pau dos Ferros. Terceiro ponto: Apreciação e deli-17 

beração sobre o calendário acadêmico da EaD/UFERSA 2022. Quarto ponto: Outras 18 

ocorrências. Tendo constado o quórum legal, o presidente do comitê, Sueldes de Araújo, 19 

declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. O presidente 20 

abriu discussão sobre os pontos de pauta e, não havendo contestação, colocou em votação a 21 

aprovação da pauta, a qual foi aceita por unanimidade. Seguindo, o presidente colocou em 22 

votação as justificativas de ausências dos servidores – Lucas Ambrósio Bezerra de Oli-23 

veira, Elaine Cristina Forte Ferreira, Luciana Angélica da Silva Nunes, Elaine Lucia-24 
na Sobral Dantas, Celeneh Rocha de Castro e Kézia Viana Gonçalves – e do discente, 25 

Lucca Matheus Araújo Silva. A votação foi concluída e aceita por unanimidade. Prosse-26 

guindo, o presidente abriu discussão sobre o primeiro ponto de pauta, referente à aprecia-27 

ção e deliberação do Parecer sobre reformulação da Resolução CONSEPE/UFERSA nº 28 

004, de 13 de junho de 2014, propondo a manutenção da resolução e a atualização de as-29 

pectos relacionados à instância de decisão para casos omissos da resolução, além das ade-30 

quações de termos atualmente extintos. O discente Adailson Pinho de Araújo sugeriu um 31 

texto que incorporava os fundamentos da DRA, porém os demais membros decidiram vo-32 

tar apenas a pauta que foi revisada pela relatoria técnica. O Presidente colocou o primeiro 33 

ponto da pauta em votação, que teve como resultado 4 (quatro) votos a favor, 2 (dois) vo-34 

tos contrários e 3 (três) abstenções. Em continuação, o presidente Sueldes de Araújo 35 

abriu discussão do segundo ponto de pauta, o qual relata sobre as alterações propostas pelo 36 

Comitê de Graduação no PPC de Engenharia da Computação, Campus Pau dos Ferros. A 37 

docente Luciana Angélica da Silva Nunes, responsável pelo documento, apresentou o 38 

projeto e avisou sobre a presença do Coordenador de curso, prof. Cecilio Martins de Sou-39 

sa Neto, entretanto não foi necessário nenhum maior esclarecimento, não ocorrendo a soli-40 

citação de fala do participante. O presidente Sueldes de Araújo abriu votação do segundo 41 

ponto de pauta e obteve 8 (oito) votos a favor e 1 (um) voto de abstenção. Logo após, ini-42 

ciou o debate do terceiro ponto de pauta, referente à deliberação do calendário acadêmico 43 
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da EaD/UFERSA 2022. A responsável pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD), a 44 

professora Kátia Cilene da Silva, esclareceu que os cursos da EaD são fomentados pela 45 

CAPES, através da Universidade Aberta do Brasil, e, consequentemente, o calendário é 46 

regido por tais entidades e não baseado no calendário universitário, visto os prazos de edi-47 

tais para a ocorrência de programas. Iniciou, então, a votação do terceiro ponto de pauta e 48 

o resultado obtido foi de 8 (oito) votos a favor e 1 (um) voto de abstenção. Em continuida-49 

de, o Presidente abriu discussão para outras ocorrências. Diante disso, o Presidente men-50 

cionou a publicação de uma matéria do Diretório Central dos Estudantes – DCE, a qual 51 

falava sobre a volta de aulas presenciais e a solicitação da transmissão ao vivo das reuniões 52 

do comitê de graduação, além da discussão sobre a divulgação, sem aprovação, da reunião 53 

anterior. A docente Kytéria Sabina Lopes de Figueredo falou sobre as solicitações do 54 

centro no que se refere às demandas dos cursos de coordenação e ao pedido, junto à PRO-55 

GRAD, de uma reunião para tratar das necessidades atuais do Campus de Pau dos Ferros. 56 

Ao final, não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente do Comitê de Graduação, 57 

Sueldes de Araújo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, às dez 58 

horas e vinte minutos, e eu, Ana Beatriz de Medeiros Regis Ferreira, assistente em ad-59 

ministração da Pró-Reitoria de Graduação, lavrei a presente ata, que será assinada por mim 60 

e demais presentes, quando aprovada.  61 
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