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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS – LICENCIATURA, REALIZADA NO 

DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (13/10/2021), às 14:00 horas, 1 

realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências 2 

Agrárias (Presencial) do ano de 2021, de forma virtual, por meio da plataforma Google 3 

Meet, link https://meet.google.com/jbr-nhqr-ccx, sob a presidência do Prof. Otávio do 4 

Carmo de Oliveira Neto (Presidente), com a presença dos seguintes conselheiros: Prof.ª 5 

Isabelle da Costa Wanderley Alencar (Vice-Presidente), Prof. Alexandre Lemos de 6 

Barros Moreira Filho, Prof. Carlos Roberto Marinho da Silva Filho e Prof.ª Gilvaneide 7 

Alves de Azeredo. Também esteve presente a representante discente Tamiris Matias da 8 

Costa. O Presidente, verificando a existência de quórum regimental, deu início aos 9 

trabalhos com os informes: já ocorreram algumas reuniões para discutir como será o 10 

retorno no período 2021.2, se regular ou suplementar e se presencial, remoto ou híbrido, 11 

e no dia 14 ocorrerá a reunião do COC do CCHSA; o novo PPC do curso, aprovado 12 

pelo NDE na reunião realizada em 13/07/2021 e também aprovado por este Colegiado 13 

em 16/07/2021, foi encaminhado em processos separados aos departamentos para 14 

agilizar o andamento, três departamentos já aprovaram, o DA, o DCA e o DE, e restam 15 

outros três responderem, o DCBS, o DCSA e o DGTA, sendo que o parecer do Prof. 16 

Alexandre foi muito útil e bastante elogiado nos departamentos; o prazo para a 17 

atualização do PPC foi prorrogado para dezembro de 2022;  foi elaborada uma minuta 18 

de Resolução pela PRG/PROEX a ser analisada e aprovada pelo Consepe,  para 19 

padronizar a curricularização da extensão na UFPB, sendo assim, o NDE verificou e 20 

constatou que o novo PPC do curso está de acordo com a atual minuta; devido a 21 

exigência da inclusão dos 10% da carga horária na forma de extensão, o PPC após 22 

aprovado pelos departamentos e também pelo Conselho de Centro (COC), deverá ser 23 

encaminhado à Pró-Reitoria de Graduação (PRG) para análise dos aspectos 24 

regulamentares e, em seguida, deverá ser analisado pela Pró-Reitoria de Extensão 25 

(PROEX) para emissão de parecer técnico acerca da validação e homologação das 26 

atividades de extensão para fins de creditação. A seguir passou-se à ordem do dia com 27 

a leitura e aprovação da ata da reunião realizada em 16/07/2021, a ata foi aprovada 28 

com uma abstenção, a da Prof.ª Gilvaneide A. de Azeredo. A pedido do Prof. Carlos R. 29 

Marinho da S. Filho foi aprovado por unanimidade a retirada de pauta do processo de 30 

reingresso nº 23074.057418/2021-35, pois devido a um problema de comunicação, o 31 
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professor não estava ciente de sua designação para análise e emissão de parecer a cerca 32 

do referido processo, mas em razão da natureza do processo o relatório poderá ser 33 

aprovado posteriormente por Ad Referendum. Foi aprovada por unanimidade a adição à 34 

pauta da apreciação dos planos de curso dos Estágios Supervisionados I, III e IV para 35 

serem apensados ao PPC do curso de acordo com a Resolução Consepe 27/2021, art. 3º, 36 

§5º; os planos foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Foi aberta 37 

a discussão sobre a retomada do período letivo regular 2021.2 e retorno presencial, 38 

mas antes foi lido o Ofício Nº 234/2021 – PRG que propõe período letivo regular para 39 

2021.2 com a possibilidade de uma fase de transição híbrida de oferta de componentes 40 

curriculares; após uma longa consideração este Colegiado entendeu, por maioria de 41 

votos, que o período 2021.2 deve ser regular e presencial, pois o formato híbrido 42 

seria bastante dificultado em razão da falta de estrutura tecnológica do Campus, geraria 43 

duplicidade de carga horária para os professores e também aumento de custos para os 44 

estudantes, no entanto os conselheiros externaram preocupação com a possibilidade do 45 

aumento da evasão e em como fazer para minimizar isso, pois muitos alunos passaram a 46 

trabalhar durante a pandemia. Foram dadas algumas sugestões para serem levadas à 47 

reunião do COC: consultar o corpo discente através de um questionário; limitar o 48 

número de alunos por sala de aula; se possível, exigir passaporte de vacinação e 49 

obrigatoriedade de máscara em ambientes fechados; estabelecer protocolo de 50 

quarentena para os alunos residentes universitários infectados, definir como será dada 51 

assistência a esses alunos e como serão tratados os que tiverem contato com um 52 

membro da comunidade acadêmica infectado; pensar em como serão tratados os casos 53 

de portadores de comorbidades; implementar o uso de testes rápidos de Covid para 54 

casos suspeitos; melhorar a situação hídrica do Campus e dos alojamentos; pensar como 55 

será realizado o fornecimento de alimentação, o funcionamento do restaurante 56 

universitário e o transporte dos alunos que moram em Solânea e Bananeiras.  Não tendo 57 

mais nada a tratar, o Prof. Otávio Neto, Presidente do Colegiado, agradeceu à presença e 58 

à colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Leandro Rios 59 

Andrade, Secretário, lavrei a presente ata, a qual após lida e aprovada será subscrita por 60 

mim e pelos membros presentes deste Colegiado. Bananeiras, 13 de outubro de 2021. 61 
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