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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 NDE – 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – 

LICENCIATURA, REALIZADA NO DIA 18 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (18/02/2021), 1 

às 9:00 horas, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 2 

do Curso de Graduação em Ciências Agrárias – Licenciatura, do ano de 2021, de forma 3 

remota por meio da plataforma Google Meet, link http://meet.google.com/ufi-rivz-stv, 4 

sob a presidência do professor Otávio do Carmo de Oliveira Neto (Presidente), com a 5 

presença dos seguintes conselheiros: Isabelle da Costa Wanderley Alencar (Vice-6 

Presidente), Anabelle Camarotti de Lima Batista, Luciene Chaves de Aquino, Diego Silva 7 

Batista e Carlos Augusto Alanis Clemente. Esteve presente como convidada a professora 8 

Camila Sampaio Mangolim, da Comissões de Estruturação das Disciplinas Técnicas, e a 9 

representante discente Tamiris Matias da Costa. O Presidente, verificando a existência de 10 

quórum regimental, deu início aos trabalhos com a ordem do dia. Incialmente, o Prof. 11 

Otávio Neto informou que a portaria de composição dos Membros do NDE está em 12 

processo de atualização.  A seguir foi solicitada a análise e aprovação da ata referente à 13 

reunião do NDE realizada em 1º de dezembro de 2020. Após a leitura da ata, os 14 

Conselheiros sugeriram algumas modificações, o documento foi então colocado em 15 

votação e aprovado por unanimidade. Passou-se para a discussão sobre o novo PPC do 16 

Curso. O Prof. Otávio apresentou uma planilha contendo a compilação das informações 17 

e alterações da grade curricular enviadas à Coordenação pelas Comissões de Estruturação 18 

das Disciplinas Técnicas e, Pedagógicas (CEDT e CEDP); foi questionado pelas Profªs. 19 

Luciene Aquino e Anabelle Batista se a disciplina Metodologia do Ensino das Ciências 20 

Agrárias ficaria no Departamento de Educação (DE) ou no Departamento de Agricultura 21 

(DA), o assunto foi colocado em votação e decidido por unanimidade que essa disciplina 22 

ficará no DA; após a votação o Prof. Otávio seguiu com a apresentação. Logo após, a 23 

Profª. Camila Mangolim apresentou o fluxograma elaborado pela CEDT, apontando as 24 

principais mudanças até então: 1) o aumento do número de disciplinas por período, que 25 

antes eram no máximo 8 e agora podem chegar a 9; 2) a concentração das disciplinas 26 

pedagógicas no 1º e 2º período, em harmonia com a Resolução CNE/CP Nº 2, de 27 

20/12/2019, art. 13, que determina que as disciplinas técnicas só sejam ofertadas a partir 28 

do 2º ano do curso; 3) os estágios ficaram no 3º, 5º e 7º período, de modo a não ficarem 29 

nem em períodos consecutivos, nem no último período onde é realizado o TCC; 4) as 30 
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disciplinas técnicas foram agrupadas em período anterior às suas PICs respectivas; 5) 31 

Química Geral deixará de ser pré-requisito de Química Orgânica. Foi aberta discussão 32 

sobre o fluxograma. Nessa ocasião, a Profª. Luciene Aquino fez uma análise das 33 

disciplinas pedagógicas e sugeriu que a disciplina Didática fosse alocada no 2º período e 34 

Fundamentos Psicológicos da Educação no 1º, pois o aluno teria mais proveito cursando 35 

Didática após às disciplinas consideradas mais básicas; destacou ainda a importância de 36 

Metodologia do Trabalho Científico ficar no 1º período por ser uma disciplina bem 37 

introdutória. Para que as mudanças fossem possíveis, os conselheiros avaliaram diversas 38 

possibilidades. Por fim entendeu-se que Fundamentos Psicológicos da Educação e 39 

Metodologia do Trabalho Científico deveriam ficar no 1º período; Didática e Educação 40 

para Relações Étnico-Raciais no 2º, sendo que Didática deixaria de ser pré-requisito de 41 

Metodologia do Ensino das Ciências Agrárias que também está no 2º período, e, a PIC II 42 

sairia do 2º para o 3º período. A Profª. Camila Mangolim propôs que o fluxograma e, a 43 

planilha apresentada pelo Prof. Otávio Neto, fossem encaminhados para discussão nos 44 

departamentos. A Profª. Isabelle Alencar sugeriu que fosse enviado o PPC completo e o 45 

Prof. Carlos Clemente concordou, inclusive porque as ementas precisarão ser ajustadas, 46 

após isso o NDE poderá fazer os últimos ajustes e enviar o projeto pronto. O Prof. Otávio 47 

Neto recomendou que as Comissões verificassem quais disciplinas sofreram alterações, 48 

quais foram criadas e que se listasse isso para facilitar e agilizar a análise das ementas 49 

pelos departamentos. Após a discussão, ficou decidido que os departamentos seriam 50 

comunicados via ofício, para que os representantes do NDE expusessem, aos seus 51 

respectivos departamentos, todas as modificações que foram feitas no PPC para ajustá-lo 52 

à Resolução CNE/CP Nº 2 de 20/12/2019, assim os professores ficariam a par dos 53 

trabalhos realizados, dos ajustes feitos no PPC e seus motivos, e, os representantes do 54 

NDE coletariam sugestões para serem implantadas no PPC. O Prof. Carlos Clemente 55 

ainda propôs que se fizesse a apresentação do PPC e consulta ao corpo discente do Curso. 56 

A representante discente Tamiris Costa questionou se haveria mesmo a discussão do PPC 57 

com os estudantes, então o NDE se comprometeu a realizar uma reunião para informá-58 

los sobre as mudanças pelas quais o curso passará. O Prof. Otávio Neto, Presidente do 59 

NDE, agradeceu à presença e ao excelente trabalho realizado por todos e deu por 60 

encerrada a reunião. Para constar, eu, Leandro Rios Andrade, Secretário, lavrei a presente 61 

ata, a qual, após lida e aprovada, será subscrita por mim, e pelos membros do NDE 62 

presentes. Bananeiras, 18 de fevereiro de 2021. 63 
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