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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS 

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA DO ANO DE 2017, REFERENTE AO PERÍODO 

2016.2 

 

Ata da Segunda Reunião Ordinária do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Bacharelado em Agroecologia, 

realizada no dia 02 de Junho de 2017, às 08h55, na Sala da 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Agroecologia. 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e cinquenta e cinco minutos, na 1 

sala da Coordenação do Curso de Bacharelado em Agroecologia, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante 2 

do Curso de Bacharelado em Agroecologia, com a presença dos Senhores Conselheiros: Raunira da Costa 3 

Araújo (-Departamento de Agricultura – DA), Solange de Sousa (-Departamento de Gestão e Tecnologia 4 

Agroindustrial - DGTA) e Ana Patrícia Almeida Bezerra (-Departamento de Ciência Animal – DCA), sob 5 

a Presidência do Conselheiro Leonardo Dantas da Silva (-Departamento de Agricultura - DA), 6 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Havendo quorum regimental, o Presidente 7 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não 8 

havendo manifestações, deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. 9 

Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária de 07 de Abril de 2017. Colocada em votação, foi 10 

aprovada por unanimidade. 2. Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 11 

Agroecologia. A Presidência iniciou a reunião apresentando as propostas da reunião anterior realizada pelo 12 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), tendo em vista a avaliação do Curso de Agroecologia a ser realizada 13 

“in loco” pelo Ministério da Educação/MEC, e expondo as exigências feitas pelos avaliadores na sua visita 14 

anterior. A Conselheira Raunira da Costa iniciou o debate trazendo a sua experiência como ex-15 

coordenadora do Curso de Agroecologia, e colocou-se inteiramente a disposição para ajudar a 16 

Coordenação durante o processo avaliativo. Nesta oportunidade, aproveitou para expressar a sua 17 

preocupação quanto à necessidade da Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso manter o limite de 18 

créditos atual. O Presidente Leonardo Dantas reforçou tal necessidade e exemplificou dizendo que a 19 

disciplina de Fitopatologia não entrou na proposta de reformulação do fluxograma para não se ter que 20 

passar o Curso de Agroecologia para dez períodos. E para isto, a Conselheira Ana Patrícia Almeida 21 

ressaltou a necessidade da reformulação começar a ser feita pelo ementário das disciplinas. As 22 

Conselheiras Solange de Sousa e Ana Patrícia Almeida prosseguiram com a discussão destacando a 23 

obrigatoriedade da disciplina Português Instrumental como requisito do MEC para os cursos de graduação. 24 

E analisando o novo fluxograma proposto pelo NDE, a Conselheira Ana Patrícia Almeida expressou a 25 

opinião de ser excessivo o número de três disciplinas tratando a questão do solo, o que a Conselheira 26 

Raunira da Costa foi de opinião contrária. A Conselheira Ana Patrícia Almeida demonstrou preocupação 27 

pela falta das disciplinas de Anatomia e Fisiologia Animal, ao contrário de Anatomia e Fisiologia Vegetal. 28 

A Professora Ana Patrícia enfatizou ainda que os conteúdos Anatomia e Fisiologia Animal, não cabem na 29 

disciplina de Produção Animal ministrada por ela, e finalizou suas considerações dizendo achar que o PPC 30 

proposto deu ênfase demasiada na parte de plantas. A Conselheira Raunira da Costa expressou a opinião de 31 

que as cadeiras adicionadas de Química e Física poderiam ter seus conteúdos incluídos em outra matéria. A 32 

Conselheira Solange de Sousa ressaltou o fato de que toda a discussão foi realizada na reunião anterior, 33 

mas a conselheira Raunira da Costa salientou a necessidade de discutirem novamente, tendo em vista que 34 

aquela reunião seria de preparação para uma próxima na qual será realizada a apresentação das disciplinas 35 

com as suas respectivas ementas. E o Presidente Leonardo Dantas explicou que o objetivo da presente 36 

reunião era de se preparar os componentes por área de conhecimento para que todo o conteúdo da área 37 

fosse trabalhado e distribuído nos componentes curriculares, de modo a não haver sobreposição e nem 38 

lacunas de conteúdo. Disse que o Ministério da Educação exige a adequação do nome da disciplina com a 39 

totalidade dos conteúdos a serem ministrados, além da análise de se o número de créditos disponibilizado 40 

será suficiente para os conteúdos serem trabalhados. A Conselheira Raunira da Costa levantou a 41 

necessidade de alguns pré-requisitos serem revistos e de se aumentar o número de componentes optativos 42 
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ofertados pelo próprio Curso. O Presidente Leonardo Dantas finalizou essa discussão ressaltando a 43 

necessidade de se anexar as Portarias do Curso ao Projeto Político Pedagógico. Em seguida, as senhoras 44 

Conselheiras e o Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em 45 

Agroecologia passaram a distribuir os componentes curriculares do fluxograma proposto por membro do 46 

NDE, em função da área de conhecimento e Departamento de cada membro, para elaboração das 47 

respectivas ementas e indicação das referências bibliográficas desses componentes. Não havendo mais o 48 

que tratar no momento, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, 49 

para constar, eu, Bruna Lopes Tupinambá Coutinho, Secretária do Curso de Bacharelado em Agroecologia, 50 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. 51 

Bananeiras/PB, 02 de Junho de 2017. 52 

 53 

______________________________________ 54 

Leonardo Dantas da Silva 55 

(Presidente) 56 

 57 
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______________________________________ 59 

Ana Patrícia Almeida Bezerra  60 

(Conselheira) 61 
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______________________________________ 63 

Raunira da Costa Araújo  64 

(Conselheira) 65 
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______________________________________ 67 

Solange de Sousa 68 

(Conselheira) 69 
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