
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2020. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2020 (29/07/2020), às dez horas, realizou-se a 1ª reunião 1 

Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Agrárias, de forma virtual por meio da 2 

plataforma google meet, sob a presidência do Prof. Thiago Jardelino Dias (Presidente), com a 3 

presença dos conselheiros: Profa. Camila Sampaio Mangolim (Vice-Presidente); Prof. Ademir 4 

Guilherme de Oliveira, Prof. Alexandre Lemos de Barros Moreira Filho, Prof. Carlos Roberto 5 

Marinho da Silva Filho, Profa. Catarina de Medeiros Bandeira, Profa. Luciene Chaves de Aquino, 6 

Prof. Lucas Borchartt Bandeira e o representante discente: Ivo dos Santos Henriques Costa. O Sr. 7 

Presidente, verificando a existência de quórum regimental, deu início aos trabalhos com a ordem do 8 

dia. Inicialmente Prof. Thiago levantou a discussão a respeito do novo período suplementar (2020.1), 9 

desafios e dificuldades enfrentadas e quais disciplinas poderiam ser ofertadas no semestre que 10 

iniciaria. Prof. Catarina Medeiros trouxe a questão referente a ausência dos alunos feras na sua 11 

disciplina de Biologia Geral (1° Período), mostrando uma baixa adesão desses alunos as disciplinas 12 

iniciais, ressaltou também as dificuldades que os alunos matriculados estão tendo em realizar as 13 

atividades propostas. O conselheiro Prof. Alexandre Lemos também trouxe alguns problemas 14 

enfrentados, como sua disciplina de Anatomia e Fisiologia não teve adesão dos alunos do curso de 15 

Ciências Agrárias, mas sim do curso de Biologia, que pela diferença de abordagem, cogitou cancelar 16 

a oferta da mesma. Por essas e outras questões, sugeriu que as disciplinas sejam ofertadas e os 17 

discentes sejam incentivados a se matricular e que a oferta de disciplinas práticas fosse avaliada, pois 18 

poderiam gerar o mesmo problema de adesão dos alunos. Dando prosseguimento nas discussões, Sr. 19 

Presidente solicitou opinião dos conselheiros sobre a melhor maneira de escolher as disciplinas 20 

ofertadas, se seriam só as dos semestres ímpares ou todas as disciplinas do curso. A conselheira Profa. 21 

Luciene Chaves, sugeriu que para essa questão o ideal seria uma consulta de todos os professores 22 

(colegiado ampliado). O conselheiro Prof. Carlos Roberto, deu como proposta o seguimento normal 23 

do calendário acadêmico, com as disciplinas que já seriam ofertadas e também levantou um 24 

questionamento sobre as aulas síncronas, deveriam ou não ser realizadas nos mesmos horários que a 25 

presencial, pois relatou dificuldade em manter essa programação. A conselheira Profa. Camila 26 

Sampaio, acredita que pelo fato do Curso de Ciências Agrárias ofertar disciplinas de 5 departamentos, 27 

seria difícil para os mesmos decidirem quais as disciplinas ofertadas, sem conhecer muito bem a 28 

realidade do curso, por isso sugeriu que poderiam ser selecionada uma quantidade específica de 29 

disciplinas de cada semestre, para que nenhum discente seja prejudicado e possa contemplar todos os 30 

semestres. O discente Ivo dos Santos relatou um pouco da sua realidade, expondo as dificuldades 31 

enfrentadas por alguns alunos, e que não teria condições de cursar o novo período, mesmo que a 32 



universidade fornecesse chips de celular com acesso à internet, já que em sua localidade não há sinal 33 

de celular. Proposta foi colocada em votação, e aprovada com 6 votos a favor de todas as disciplinas 34 

serem ofertadas contra 2 a favor de que somente as disciplinas dos semestres ímpares. O Sr. Presidente, 35 

no próximo encaminhamento, passou a palavra para a Profa. Catarina Medeiros apresentasse seu 36 

parecer sobre a viabilidade da oferta de Estágio Curricular no período suplementar. Após leitura do 37 

documento, deu seu parecer contrário à realização de estágio durante período de pandemia, pois além 38 

das restrições sanitárias que também atingem os locais de estágio, a possibilidade EAD também está 39 

descartada, já que os alunos estão tendo dificuldades de acesso e de realizar suas atividades, no estágio 40 

aconteceriam os mesmos problemas, comprometendo a qualidade deste componente fundamental. A 41 

Profa. Luciene Chaves, como representante do Departamento de Educação, reforçou a 42 

impossibilidade da realização de Estágio Curricular durante o período de pandemia a partir de 43 

discussões já realizadas nos cursos de Pedagogia e Agroecologia.  Também afirmou que o Projeto 44 

Pedagógico do curso não prevê essa modalidade remota de Estágio e seria dificultoso para os docentes 45 

realizar toda essa adaptação com pouco tempo disponível. O conselheiro Prof. Ademir Guilherme 46 

manifestou sua concordância com o parecer apresentado e os argumentos da conselheira Luciene 47 

Chaves. O Sr. Presidente, colocou o parecer em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade 48 

dos votos. E por não haver mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 49 

declarou encerrada a sessão, da qual eu, Herson Alexandre de Souza Meireles, Secretário dos 50 

trabalhos, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Sr. Presidente 51 

e demais presentes à reunião deste Colegiado. João Pessoa, 29 de julho de 2020. 52 
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