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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, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 
2019. 

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2019 (28/03/2019), às dez horas, realizou-se a 1 

1ª reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Agrárias, na sala 2 

da coordenação do curso, neste Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias, Campus 3 

III, Bananeiras-PB, da Universidade Federal da Paraíba, sob a presidência do Prof. Thiago 4 

Jardelino Dias (Presidente), com a presença dos conselheiros: Profa. Camila Sampaio 5 

Mangolim (Vice-Presidente); Prof. Ademir Guilherme de Oliveira, Prof. Carlos Augusto 6 

Alanis Clemente; Prof. Max Rocha Quirino e os representantes discentes: Ivo dos Santos 7 

Henriques Costa e Gessica Caitano de Almeida. Conselheiros ausentes com justificativa: 8 

Prof. José Jordão Filho e Prof. Carlos Roberto Marinho da Silva Filho. O Sr. Presidente, 9 

verificando a existência de quorum regimental, deu início aos trabalhos com a 10 

apresentação da nova Coordenação do Curso. Em seguida, os professores Max Rocha 11 

Quirino e Ademir Guilherme de Oliveira deram as boas vindas a nova coordenação. 12 

Informes Gerais: O prof. Ademir solicitou à coordenação que colocasse no SIGAA dos 13 

professores orientadores a declaração de orientação do estágio e o prof. Thiago ressaltou 14 

a importância de que a declaração de orientação do TCC também estivesse no mesmo 15 

local. Ordem do Dia: 1. Vagas para Reopção de Curso e PSTV: o Sr. Presidente informou 16 

ao colegiado o recebimento do memorando circular nº 25/2019 da PRG do dia 18 de 17 

março de 2019, o qual solicitava que a coordenação se manifestasse sobre a oferta de 18 

vagas até o dia 23 de março de 2019. Assim, a coordenação efetuou um Ad Referendum 19 

aprovando 07 vagas para Reopção de Curso e 07 Vagas para PSTV no período 2019.1, 20 

como sugerido pela PRG. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. 21 

2. Solicitação de Dilatação de Prazo para Conclusão do curso de Aline Marcolino da 22 

Silva, matrícula 41314115 do curso de Ciências Agrárias, relator: Prof. Ademir 23 

Guilherme de Oliveira. Processo foi retirado de Pauta por insuficiência de documentos. 24 

Foi colocado em votação, aprovado por unanimidade de votos. 3. Homologação das 25 

disciplinas do período 2019.1: o Sr. Presidente informou a solicitação das disciplinas 26 

conforme já ofertadas no período 2018.1. Na discussão, o prof. Carlos Clemente atentou 27 

para o fato de que a coordenação deve observar a oferta frequente de disciplinas, as quais 28 

deveriam ser anuais. Logo, concluiu-se que a coordenação deve avaliar com mais cautela 29 

os casos de trancamentos de disciplinas e dilatações de prazos. A homologação da oferta 30 

de disciplinas foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. 4. 31 
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Atualização da Resolução 01/2011 do Colegiado de Curso que regulamenta os Conteúdos 32 

Curriculares Flexíveis fixados no PPP do Curso. O Sr. Presidente apresentou ao Colegiado 33 

a Portaria PRG nº 05/2019, que estabelece orientações acerca da forma de aproveitamento 34 

da carga horária das atividades realizadas por estudantes dos cursos de licenciaturas que 35 

participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na UFPB. 36 

De acordo com a Portaria PRG nº 05/2019, a carga horária do PIBID pode ser utilizada 37 

em componentes optativos ou componentes curriculares flexíveis. Após discussão, o 38 

Conselho decidiu que a carga horária pode ser aproveitada como componente curricular 39 

flexível, somando 02 (dois) créditos a cada seis meses de PIBID. Essa atualização foi feita 40 

na Resolução 01/2011 do Colegiado de Curso juntamente com a retirada da tabela que 41 

complementa o art. 2º da mesma Resolução. Essa atualização foi colocada em votação e 42 

aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou a inclusão 43 

de dois pontos de pauta: 1º. Atualização da Portaria CCGCA/CCHSA/UFPB Nº 01/2018 44 

de designação dos membros do NDE. Os membros Jussara Ellen Morais Frazão, 45 

Alexandre José Soares Miná, Thiago Jardelino Dias e Maria do Socorro Lopes Cavalcanti 46 

foram substituídos respectivamente pelos seguintes membros: Thiago Jardelino Dias, 47 

Camila Sampaio Mangolim, Ademir Guilherme de Oliveira e Max Rocha Quirino. Foi 48 

colocado em votação a inclusão do ponto de pauta, aprovado por unanimidade de votos e 49 

colocado em votação a substituição dos membros do NDE, aprovado por unanimidade de 50 

votos. 2º. Solicitação da formação de uma comissão para atualização da Resolução 51 

CGCIAGRA nº 01/2013 que trata do regulamento do trabalho de conclusão de curso de 52 

Graduação em Ciências Agrárias – Licenciatura Plena da UFPB. A comissão foi formada 53 

pelos membros Camila Sampaio Mangolim (Presidente); Ademir Guilherme de Oliveira 54 

e Ivo dos Santos Henrique. Foi estipulado que a comissão tem sessenta dias para elaborar 55 

a atualização e submeter à análise do Colegiado. Foi colocado em votação, sendo 56 

aprovado por unanimidade de votos a inclusão do ponto e a formação da comissão. E por 57 

não haver mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 58 

declarou encerrada a sessão, da qual eu, Elza Santos Guimarães, Secretária dos trabalhos, 59 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Sr. Presidente 60 

e demais presentes à reunião deste Colegiado. Bananeiras, 28 de março de 2019. 61 


