
 
 

 
 

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 05 DE 
MARÇO DE 2020. 

 

1 Ao quinto dia do mês de março de 2020 (05/03/2020), às nove e trinta minutos, realizou- 

2 se a 1° Reunião Ordinária do NDE - Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação 
3 em Ciências Agrárias - Licenciatura, na sala da Coordenação de Curso, neste Centro de 
4 Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Campus III, Bananeiras-PB, da Universidade 
5 Federal da Paraíba, sob a presidência do Prof. Thiago Jardelino Dias (presidente), com a 
6 presença dos seguintes conselheiros: Camila Sampaio Mangolim (vice-presidente), 
7 Nivânia Pereira Costa Menezes, Carlos Augusto Alanis Clemente, Anabelle Camarotti de 
8 Lima Batista e Max Rocha Quirino. Conselheiro ausente com justificativa: Isabelle da 
9 Costa Wanderley. O Sr. Presidente, verificando a existência de quórum regimental, deu 

10 início aos trabalhos com a Ordem do dia: 1.  Aprovação dos Planos de Curso das 
11 disciplinas ofertadas ao curso de Graduação em Ciências Agrárias - Licenciatura, nos 
12 períodos 2018.2, 2019.1 e 2019.2. Foi colocado em votação e aprovada por unanimidade 
13 dos presentes. 2. Apresentação do levantamento realizado pela Bibliotecária das 
14 referências básicas  e  complementares  do  PPC  do  curso  de Graduação  em  ciências 
15 Agrárias - Licenciatura, que possuem exemplares nas bibliotecas da UFPB. O Sr. 
16 Presidente apresentou brevemente a lista e comunicou que a mesma também foi utilizada 
17 para a realização de um pedido de exemplares que o curso estava necessitando. Nesse 
18 levantamento, o mesmo encontrou referências desatualizadas, sugerindo ao NDE a 
19 proposta a todos os professores que atualizem seus planos de ensino, utilizando 
20 referências mais recentes com exemplares que estejam disponíveis na biblioteca, e caso a 
21 biblioteca não possua exemplares, que os mesmos elaborem uma lista em separado para 
22 que fosse solicitada a compra. Foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos 
23 presentes. 3. Dentro do mesmo assunto foi informada a sugestão da bibliotecária em 
24 realizar um treinamento sobre o acesso aos livros digitais disponibilizados pela 
25 universidade e que podem ser utilizados por toda comunidade acadêmica, inclusive nas 
26 atualizações dos planos de ensino, e o Sr. Presidente sugeriu que o NDE poderia ser o 
27 promotor desse evento juntamente com a coordenação do curso. A proposta foi colocada 
28 em votação e aprovada por unanimidade dos presentes. Após a votação, o conselheiro 
29 Carlos Augusto ressaltou a importância das reuniões do NDE para o curso, bem como 
30 para o processo avaliativo, e seria importante que todas as atas desses encontros fossem 



31 disponibilizadas para a comunidade acadêmica, como por exemplo, em um site. O Sr. 
32 Presidente concordou com a importância da divulgação das Atas das reuniões do NDE e 
33 se comprometeu em manter as publicações atualizadas. 4. Sr Presidente também informou 
34 em reunião que a partir dos próximos semestres, a começar pelo período 2020.2, o NDE 
35 irá se reunir, de preferência semestralmente, para discutir e aprovar as disciplinas 
36 obrigatórias e optativas que serão ofertadas, e encaminhar as solicitações para os 
37 departamentos, bem como analisar os planos de curso, se estão atualizados. 5. Dando 
38 prosseguimento, foi apresentado o Planejamento Estratégico do Curso de Ciências 
39 Agrárias - Licenciatura, elaborado por professores durante o evento de planejamento do 
40 campus, e após algumas discussões sobre melhorias que deveriam ser realizadas e a 
41 importância desse planejamento do campus e articulação entre diferentes setores, foi 
42 proposto aos conselheiros que realizassem suas contribuições dentro do prazo de 15 dias, 
43 as quais serão consolidadas e discutidas na próxima reunião do NDE, que será realizada 
44 na data provável de 02 de abril de 2020. Atividade foi colocada em votação e aprovada 
45 por unanimidade dos presentes. 6. Em outra Ordem do dia, foi apresentado o Plano de 
46 Ação da Coordenação do curso de Ciências Agrárias - Licenciatura, que também foi 
47 proposto que a mesma fosse encaminhada aos conselheiros para avaliação e discussão na 
48 próxima reunião. Decisão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos 
49 presentes. 7. Na última Ordem do dia, foi solicitada a análise e aprovação da Ata referente 
50 à Reunião do NDE realizada no dia 14 de maio de 2019. A mesma foi colocada em 
51 votação e aprovada pela maioria dos presentes, com exceção do conselheiro Max Rocha 
52 Quirino que precisou ausentar-se antes do encerramento da reunião por questões de saúde. 
53 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião. E para 
54 constar lavrei a presente ata que segue devidamente datada e assinada por mim Herson 
55 Alexandre de Souza Meireles, Secretário, pelo Presidente e pelos demais presentes. 
56 Bananeiras, 5 de março de 2020. 


