
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE – NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS- 

LICENCIATURA, REALIZADA NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2020. 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (01/12/2020), 1 

às 9:00 horas, realizou-se a 3ª reunião ordinária do Núcleo Docente 2 

Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Ciências Agrárias – 3 

Licenciatura, de forma remota por meio da plataforma google meet, link 4 

http://meet.google.com/jom-upsy-cyy, sob a presidência do professor Thiago 5 

Jardelino Dias (Presidente), com a presença dos seguintes conselheiros: 6 

Camila Sampaio Mangolim (Vice-Presidente), Isabelle da Costa Wanderley 7 

Alencar, Anabelle Camarotti de Lima Batista, Luciene Chaves de Aquino, Diego 8 

Silva Batista e Carlos Augusto Alanis Clemente. Conselheira ausente com 9 

justificativa: Aiene Fernandes Rebouças. Esteve presente, como convidado, o 10 

Prof. Otávio do Carmo de Oliveira Neto. O Sr. Presidente, verificando a 11 

existência de quórum regimental, deu início aos trabalhos com a ordem do dia. 12 

Incialmente, foi solicitada a análise e aprovação da ata referente à reunião do 13 

NDE realizada no dia onze de novembro de 2020 (11/11/2020). Após a leitura 14 

da ata, o documento foi colocado em votação e, com uma pequena 15 

modificação, aprovado por maioria de votos tendo uma abstenção, a da Profª. 16 

Luciene Aquino. O Sr. Presidente informou sobre: a publicação da Portaria 17 

GD/132/2020 com a nova composição do NDE; as mudanças na equipe da 18 

Coordenação de Ciências Agrárias do CCHSA com a chegada do novo 19 

Secretário (Leandro Andrade), novos Coordenadores (Profs. Otávio de Oliveira 20 

Neto e Isabelle Alencar) e a aposentadoria da servidora Elza Guimarães; 21 

informou sobre a indefinição do novo Calendário Acadêmico e solicitou à nova 22 

Coordenação e à Secretaria do Curso que, assim que saísse a Resolução do 23 

CONSEPE, ficassem atentos a como se procederá quanto às disciplinas que 24 

serão ofertadas, e, principalmente, quanto aos TCCs e aos estágios; O Sr. 25 

Presidente também se colocou à disposição da nova Coordenação do Curso, 26 

para quaisquer ajustes que se fizerem necessários.  Em seguida iniciou-se a 27 

discussão sobre o novo PPC para atender à Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de 28 

dezembro de 2019. A palavra foi dada à Profª. Isabelle Alencar, que passou a 29 

expor o trabalho realizado pela Comissão de Estruturação das Disciplinas 30 

Pedagógicas formada pelo DE e DCBS: o quadro de disciplinas obrigatórias do 31 

Grupo 1 foi reajustado de acordo com as necessidades do curso, com as 32 



sugestões da Coordenação e com a Resolução do CNE; algumas disciplinas 33 

foram alteradas ou substituídas, outras, antes optativas, foram incluídas como 34 

obrigatórias; a disciplina Fundamentos Biológicos-Psicossociais da Educação, 35 

antes optativa, teve sua nomenclatura alterada e ementa reajustada para 36 

atender à BNCC; a disciplina Avaliação da Aprendizagem será mantida no DE; 37 

a disciplina Educação Ambiental, antes optativa, entra no lugar de Ética e 38 

Legislação Profissional e passa a estar lotada no DCBS; foi mantida a proposta 39 

de 810 horas; do quadro de disciplinas obrigatórias do Grupo 1 foi retirada a 40 

disciplina Alfabetização de Jovens e Adultos - Processos e Métodos, já que a 41 

alfabetização não faz parte da competência do Licenciado em Ciências 42 

Agrárias; todas as alterações foram devidamente justificadas em documento a 43 

ser enviado à Coordenação do Curso e ao NDE. A Profª. Camila Mangolim 44 

levantou a questão da migração da disciplina Metodologia do Ensino das 45 

Ciências Agrárias do Grupo 2 para o Grupo 1, e, após análise das propostas, 46 

foi decidido colocá-la como obrigatória no Grupo 1 em lugar de Pesquisa e 47 

Cotidiano Escolar, sendo esta última mantida como optativa. A seguir, o Prof. 48 

Carlos Clemente passou a expor o trabalho realizado pela Comissão de 49 

Estruturação das Disciplinas Técnicas formada pelo DCA, DGTA e DA: relatou 50 

as dificuldades encontradas devido à necessidade de redução da carga horária 51 

das disciplinas do Grupo 2 para compensar o aumento do Grupo 1; foram feitas 52 

duas simulações: uma com a carga horária mínima de 3.210h e outra carga 53 

horária máxima de 3.360h, o que significaria uma redução entre 15% e 23,5%; 54 

os departamentos tiveram a tarefa de reduzir suas disciplinas em 20% 55 

priorizando os Componentes de Formação Específica e Interdisciplinar e 56 

ofertando mais Disciplinas de Formação Complementar e Optativa; algumas 57 

disciplinas, antes obrigatórias, tornaram-se optativas; o DCA levantou a 58 

possibilidade, caso sobrassem créditos, da inserção da disciplina de Produção 59 

de Abelhas como obrigatória, em razão de sua importância atual; o DA 60 

incorporou Introdução à Ciências Agrárias como obrigatória; no DGTA a 61 

disciplina Microbiologia de Produtos Agroindustriais passa a ser  Microbiologia 62 

Agrícola; o DCBS substituiu a disciplina de Redação Técnica por Língua 63 

Portuguesa para atender à Resolução do CNE; foi destacado que, todas as 64 

disciplinas que tiverem redução de carga horária ou mudança de nomenclatura, 65 

devem sofrer alterações de ementas; após todos os ajustes, chegou-se a uma 66 

carga horária de 3.255h, ou seja, acima do mínimo e abaixo do máximo; com 67 

as alterações houve um aumento significativo da oferta de disciplinas optativas; 68 



foi sugerido que, no novo PPC, não seja mais obrigatório que parte dos 10 69 

(dez) créditos das disciplinas optativas sejam para a área pedagógica; todas as 70 

alterações serão enviadas à Coordenação do Curso e ao NDE. A seguir foi 71 

aberta discussão sobre o material apresentado pelo Prof. Carlos Clemente, o 72 

Prof. Thiago Jardelino sugeriu que se enviassem os documentos para os 73 

departamentos solicitando sugestões de disciplinas optativas devido a redução 74 

da carga horária das disciplinas obrigatórias; a Profª. Anabelle Camarotti 75 

explicou que, para evitar essa grande perda de carga horária, a Comissão 76 

pensou em alterar as Práticas de Integralização Curricular (PICs), migrando as 77 

práticas das disciplinas que estão perdendo crédito para as PICs e, assim, 78 

talvez não tenha a necessidade de aumentar a proposta de disciplinas 79 

optativas; a Profª. Camila Mangolim também mostrou preocupação quanto à 80 

redução das práticas das disciplinas, então ela apresentou um esboço com a 81 

ideia preliminar de modificação do PPC para que as PICs compensem a 82 

redução da carga horária das disciplinas do Grupo 2 e ao mesmo tempo atenda 83 

a necessidade dos alunos por práticas, ainda sugeriu que se fizesse uma 84 

análise de todas as ideias expostas na reunião, repensando as optativas (quais 85 

devem ser oferecidas, carga horária), repensando se as disciplinas que foram 86 

excluídas são essenciais ou não, e, que se compilasse tudo em um único 87 

documento para que todos façam uma análise mais ampla e apresentem 88 

propostas na próxima reunião. Todos concordaram que houve um grande 89 

avanço, mas que ainda serão necessários alguns ajustes nas propostas 90 

apresentadas. O Prof. Carlos Clemente sugeriu que as Comissões continuem o 91 

trabalho e que seus membros mantenham o diálogo com seus departamentos. 92 

Ficou decidido que as Comissões enviarão os documentos do trabalho 93 

realizado, até o momento, para os novos Coordenadores do Curso que 94 

compilarão tudo em um documento único e enviarão para as análises e 95 

sugestões das Comissões e seus Departamentos. Nada mais havendo a tratar, 96 

o Sr. Presidente agendou a 4ª reunião do NDE para o dia onze de fevereiro de 97 

dois mil e vinte e um (11/02/2021), às 09:00 horas, com pauta referente à 98 

continuidade da discussão do PPC com as novas propostas das Comissões e 99 

deu por encerrada a reunião, agradecendo à presença e o esforço de todos 100 

pelo excelente trabalho realizado. Para constar, eu, Leandro Rios Andrade, 101 

Secretário, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será subscrita 102 

por mim, e pelos membros do NDE presentes. Bananeiras/PB, 1º de dezembro 103 

de 2020. 104 
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