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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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS – LICENCIATURA, REALIZADA NO DIA 

19 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um (19/02/2021), às 9:00 1 

horas, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em 2 

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

Google Meet, link https://meet.google.com/mum-vftf-myr, sob a presidência do Prof. 4 

Otávio do Carmo de Oliveira Neto (Presidente), com a presença dos seguintes 5 

conselheiros: Prof.ª Isabelle da Costa Wanderley Alencar (Vice-Presidente), Prof. 6 

Alexandre Lemos de Barros Moreira Filho, Prof. Ademir Guilherme de Oliveira, Prof. 7 

Carlos Roberto Marinho da Silva Filho, Prof. Chateaubriand Pinto Bandeira Júnior, e 8 

como convidados, o Prof. Breno Henrique de Sousa e o representante discente Ivo dos 9 

Santos Henriques Costa. O Presidente, verificando a existência de quórum regimental, 10 

deu início à reunião informando sobre a designação da nova Coordenação do Curso no 11 

dia 26 de janeiro de 2021, a seguir passou para a ordem do dia. A ata da reunião realizada 12 

em 29 de julho de 2020, foi lida, colocada em votação e aprovada por maioria dos votos, 13 

tendo duas abstenções, sendo dos Profs. Chateaubriand Bandeira e Isabelle Alencar. O 14 

Presidente trouxe à atenção dos Conselheiros à existência de 3 discentes que dependem, 15 

exclusivamente, do Estágio Supervisionado IV para a conclusão do curso, que o 16 

componente não foi ofertado nos períodos de 2019.4 e 2020.1 e que era preciso ofertar, 17 

em caráter excepcional, no período 2020.2, para resolver este problema de retenção; 18 

também informou que o Prof. Breno Henrique de Sousa se colocou à disposição para 19 

ministrar a disciplina. Foi levantada a discussão sobre o assunto e os Conselheiros 20 

recordaram que na reunião realizada em 29/07/2020 ficou decidido não ofertar os estágios 21 

em virtude dos riscos gerados pela pandemia de Covid-19, mas todos concordaram que o 22 

momento atual é excepcional e justifica a aprovação de uma Resolução para a 23 

concretização da oferta emergencial do Estágio IV para os alunos concluintes. O Prof. 24 

Breno fez uma consideração geral sobre os estágios, seus regulamentos, as novas 25 

possibilidades na modalidade EAD, a possibilidade de se aproveitar as atividades de 26 

extensão e monitoria na carga horária dos estágios e as fundamentações para isso, a 27 

importância da busca de outros locais de estágio além do Colégio Agrícola Vidal de 28 

Negreiros (CAVN) e também a necessidade de analisar a possibilidade de se fornecer 29 

declarações de Supervisão de Estágio aos professores para contagem de carga horária. A 30 

Prof.ª. Isabelle enfatizou a importância de se repensar em todos os estágios do Curso e 31 
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não apenas no Estágio IV, em maneiras de ofertá-los de forma remota ou híbrida, 32 

especialmente em razão do grande número de retenções e do danoso efeito em cascata 33 

que isso irá ocasionar, além da limitação do número de alunos por sala de aula que 34 

ocorrerá na volta das atividades presencias e das retenções existentes em diversas outras 35 

disciplinas. Em vista da situação o Prof. Chateaubriand propôs uma Reunião 36 

Extraordinária para pensar em soluções para tratar dessas retenções e sugeriu um 37 

intercâmbio de informações com outras instituições de ensino para saber como elas estão 38 

lidando com essa problemática dos estágios. O Prof. Ademir também concordou em 39 

colocar essas discussões nas próximas reuniões. Foi então apresentada a Resolução 40 

CGCIAGRA Nº 01/2021 para a oferta do Estágio IV afim de atender aos concluintes e a 41 

Resolução foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento a pauta, o Presidente 42 

passou ao Ad Referendum da solicitação da Coordenação para que todas as disciplinas do 43 

fluxograma do Curso fossem ofertadas no período 2020.2, mas antes apresentou um 44 

levantamento mostrando o número de alunos com pendências em disciplinas e aptos a 45 

cursá-las, informou que esses dados foram enviados aos Departamentos para servir de 46 

base nas decisões de ofertas de componentes curriculares e que, das 70 disciplinas 47 

solicitadas, os Departamentos conseguiram atender 46.  O Prof. Chateaubriand mostrou 48 

muita preocupação com a grande quantidade de alunos retidos. Em seguida o Ad 49 

Referendum foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Presidente 50 

agradeceu a presença de todos e destacou que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) está 51 

sendo atualizado pelo Núcleo Docente Estruturante e, assim que o trabalho estiver 52 

concluído, será posto para a apreciação deste Colegiado. Por não haver mais nada a tratar, 53 

o Presidente deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Leandro Rios Andrade, 54 

Secretário, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será subscrita por mim, e 55 

pelos membros presentes deste Colegiado. Bananeiras, 19 de fevereiro de 2021. 56 
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