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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE – 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – 

LICENCIATURA, REALIZADA NO DIA 28 DE 

ABRIL DE 2022. 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (28/04/2022), às 1 

9:00 horas, realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do ano de 2022, do Núcleo Docente 2 

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

forma remota por meio da plataforma Google Meet, link https://meet.google.com/ajf-4 

njee-rat, sob a presidência do professor Otávio do Carmo de Oliveira Neto (Presidente), 5 

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

Presidente), Anabelle Camarotti de Lima Batista, Ana Patrícia Almeida Bezerra, Cícero 7 

Gabriel dos Santos, Diego Silva Batista e Luciene Chaves de Aquino. Também estava 8 

presente o representante discente Antônio Venício de Sousa. O conselheiro Carlos 9 

Augusto Alanis Clemente esteve ausente com justificativa. A conselheira Camila 10 

Sampaio Mangolim está de licença maternidade. O Presidente, verificando a existência 11 

de quórum regimental, deu início aos trabalhos com os informes: nova composição do 12 

CLICA (Centro Acadêmico de Licenciatura em Ciências Agrárias), sendo que, o aluno 13 

Antônio Venício é o Presidente; até o momento temos 14 solicitações de trancamento de 14 

disciplinas e 13 de trancamento do período, o que é bem superior aos períodos 15 

anteriores; foi publicada a Resolução do CONSEPE nº 02/2022 que trata da creditação 16 

da extensão na UFPB e esta não permite que a carga horária dos estágios obrigatórios 17 

seja contabilizada nos 10% de extensão, portanto o PPC precisará ser ajustado 18 

novamente e a Coordenação elaborou uma proposta que será apresentada na próxima 19 

reunião; a Prof.ª Isabelle da Costa W. Alencar informou que o Prof. Breno H. de Sousa, 20 

Coordenador de Estágios do Curso, está providenciando a inscrição dele no FLUEX 21 

para a oferta de projetos de extensão associados aos estágios e em breve ele dará 22 

maiores informações sobre como os professores poderão participar, a Prof.ª Isabelle 23 

Alencar sugeriu que ele fosse convidado à próxima reunião para explicar melhor o 24 

assunto. Passou-se à ordem do dia com a apreciação dos pareceres enviados pelos 25 

departamentos sobre o novo PPC do curso e os departamentos que sugeriram 26 

alterações foram o DCA, o DE e o DGTA. O parecerista do DCA condicionou a 27 

aprovação do PCC à adição de algumas referências bibliográficas na disciplina 28 

Metodologia do Trabalho Científico e essa alteração foi realizada pela Coordenação de 29 

Curso. Após a leitura do parecer do DE no processo 23074.074676/2021-57, o NDE 30 
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decidiu acatar, por unanimidade, as sugestões no item 1. Para organização das seções 31 

e subseções, no entanto com relação à “inclusão no corpo do texto de seção ou subseção 32 

que contextualize as práticas de pesquisa e extensão”, houve discussão para se entender 33 

o que está sendo sugerido e como acatar a sugestão, a Prof.ª Isabelle encontrou, no PPC, 34 

conteúdo com informações sobre o tema e sugeriu a leitura e a verificação da 35 

possibilidade de transformar as informações em uma nova seção, e, após algumas 36 

sugestões, decidiu-se criar uma seção ou subseção para deixar mais claro como o tripé 37 

acadêmico é trabalho dentro do curso de Ciências Agrárias: quais programas e projetos 38 

estão disponíveis para o curso, como é realizada a divulgação e como os discentes 39 

podem se inscrever, como é feito o controle e aproveitamento das atividades; o NDE 40 

decidiu acatar, por unanimidade, as sugestões no item 2. Revisão de informações; com 41 

relação ao item 3. Inclusão de Regulamentos e disciplina optativa no PPC, o NDE 42 

decidiu, por quatro votos, não acatar a sugestão da inclusão de regulamentos, tendo um 43 

voto favorável e duas abstenções, e, decidiu acatar, por unanimidade, a inclusão da 44 

disciplina optativa Turismo Rural e Ecoturismo, com 04 créditos; com relação ao item 45 

4. Ementas, o NDE decidiu acatar, por unanimidade, a revisão das referências 46 

conforme as regras da ABNT e a exclusão das informações genéricas de sites, 47 

periódicos e portais para pesquisa e leitura de materiais, e decidiu não acatar, por 48 

maioria de votos, com uma abstenção, a revisão do quantitativo de referências 49 

bibliográficas. Passou-se à leitura do parecer do DGTA no processo 50 

23074.074677/2021-30, o NDE decidiu, por unanimidade, não acatar a sugestão de 51 

colocar como obrigatórias as disciplinas Construções Rurais, Gestão da Produção 52 

Agroindustrial e Mecanização Agrícola, pois isso geraria um aumento significativo na 53 

carga horária do curso. Não tendo mais nada a tratar, o Prof. Otávio Neto, Presidente do 54 

NDE, agradeceu à presença e ao esforço de todos, deu por encerrada a reunião e deixou 55 

a próxima reunião agendada para o dia 05 de maio de 2022. Para constar, eu, Leandro 56 

Rios Andrade, Secretário, lavrei a presente ata, a qual após lida e aprovada, será 57 

subscrita por mim e pelos membros do NDE presentes. Bananeiras, 28 de abril de 2022. 58 
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