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

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA 

 

ATA N.° 1/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA 

 

Ata da Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do 

Curso de Bacharelado em Agroecologia, realizada no dia 19 de 

Outubro de 2016, às 14h15min, na Sala da Coordenação do 

Curso de Bacharelado em Agroecologia. 

Aos Dezenove dias do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Dezesseis, às quatorze horas e quinze 1 

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

Estruturante do Curso de Bacharelado em Agroecologia, com a presença dos Senhores Conselheiros: 3 

Alexandre Eduardo de Araújo (DA), George Rodrigo Beltrão da Cruz (DCA) e Solange de Sousa (DGTA), 4 

sob a Presidência do Conselheiro Leonardo Dantas da Silva (DA), Coordenador do Curso de Bacharelado 5 

em Agroecologia, e sob a Vice-Presidência da Conselheira Gilvaneide Alves de Azeredo (DA), Vice-6 

coordenadora do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Havendo número legal, o Presidente 7 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, justificou a ausência das Conselheiras: Ana 8 

Cláudia da Silva Rodrigues e Nilvânia dos Santos Silva. Em informes gerais, a Presidência comentou que 9 

visando obter um respaldo para a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), está sendo aplicado 10 

um questionário de avaliação discente sobre o Curso de Bacharelado em Agroecologia. Relatou também 11 

sobre a solicitação de envio de propostas para redução do índice de evasão escolar no curso encaminhada 12 

pela Direção do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA). Informou ainda sobre o I 13 

Workshop de Avaliação Institucional dos Cursos de Graduação, a ser realizado no dia 20 de Outubro de 14 

2016 no Auditório do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. O Conselheiro Alexandre Eduardo de Araújo 15 

comentou sobre o VIII Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia (ENGA), que ocorrerá entre os dias 16 

16 e 20 de Dezembro. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, 17 

deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Discussão de mudanças no 18 

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Agroecologia. A Presidência introduziu apresentando 19 

sugestões de como efetuar a reformulação do PPC, propondo partir da análise do Relatório de Avaliação do 20 

Curso de Agroecologia realizada pelo Ministério da Educação (MEC), em que são apontadas deficiências 21 

quanto a inexistência de algumas disciplinas básicas importantes, e propostas de inversão e fusão de 22 

disciplinas, como também redução de carga horária de alguns componentes curriculares. Em seguida, 23 

realizar-se-ia uma reunião de consulta aos docentes e o agendamento de um encontro com Glória das 24 

Neves Dutra Escarião. Para fins de conclusão do trabalho de reformulação seriam agendadas reuniões 25 

extraordinárias com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), com previsão de finalização das atividades até 26 

o término do ano vigente, e posterior encaminhamento das propostas ao Colegiado do Curso. Em 27 

discussão, o Conselheiro George Rodrigo Beltrão da Cruz comentou sobre a avaliação rigorosa do MEC a 28 

qual foi submetido o curso e sobre as críticas apresentadas pelos avaliadores. Ressaltou a importante 29 

conquista do Curso de Agroecologia em obter o reconhecimento do MEC como curso de bacharelado, e 30 

conceito final 3. Argumentou sobre a impotência do NDE quanto à promoção de melhorias das condições 31 

de infraestrutura do curso e sobre a sua concordância em incluir disciplinas básicas no curso, como 32 

Biologia, Química e Matemática; fundir disciplinas; e tornar optativas algumas disciplinas obrigatórias. A 33 

Conselheira Gilvaneide Alves de Azeredo, complementando a fala do Conselheiro George Rodrigo Beltrão 34 

da Cruz, disse que nas avaliações que estão sendo aplicadas com os alunos sobre o curso, eles próprios 35 

apontam a carência desses componentes básicos na grade curricular do curso de Agroecologia. O 36 

Conselheiro Alexandre Eduardo de Araújo manifestou sua preocupação em relação aos professores que 37 

seriam lesados com as possíveis mudanças na estrutura curricular do curso. Ressaltou também que 38 

compreende o interesse em concluir o trabalho de reformulação até o final do ano, mas que julga inviável 39 

em decorrência do curto prazo de tempo restante. Na sequência, a Presidência retomou a palavra alegando 40 

a necessidade de serem agendadas reuniões extraordinárias com pauta específica para a reformulação do 41 

PPC, com discussões sobre inclusão de disciplinas básicas, inversões de componentes na estrutura 42 

curricular, redução da carga horária de Estágio Supervisionado, correções no ementário e elaboração de um 43 
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esboço do novo fluxograma. O Conselheiro George Rodrigo Beltrão da Cruz argumentou que o principal 44 

desafio deve ser atender as solicitações do MEC e que se disponibiliza a participar desse processo de 45 

discussão e reformulação. O Conselheiro Alexandre Eduardo de Araújo manifestou-se dizendo que 46 

alterações no PPC não devem ser realizadas a revelia dos professores, devendo ser garantido o direito de 47 

todos opinarem, inclusive os discentes. O Conselheiro George Rodrigo Beltrão da Cruz sugeriu que o NDE 48 

iniciasse as alterações pelas mudanças que não acarretariam prejuízos a ninguém. A Presidência informou 49 

que muitos professores estão com carga horária elevada e que os componentes eventualmente excluídos 50 

poderiam migrar para o rol de disciplinas optativas. O Conselheiro George Rodrigo Beltrão da Cruz propôs 51 

realizar primeiramente as adequações sugeridas pelo MEC e depois avaliar a conveniência de efetivamente 52 

promover as alterações. A Presidência acatou a proposta do Conselho de efetuar as adequações conforme 53 

solicitação do MEC e encaminhar posterior consulta aos docentes sobre as alterações pretendidas. Em 54 

votação, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Agroecologia aprovou por 55 

unanimidade a proposta sobre os procedimentos de reformulação apresentada. 2. Análise do desempenho 56 

docente. A Presidência introduziu questionando sobre o procedimento a ser adotado na avaliação docente e 57 

indagou sobre quem deveria realizar esta avaliação. A Conselheira Solange de Sousa afirmou tratar-se do 58 

questionário que o aluno responde pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). 59 

O Conselheiro George Rodrigo Beltrão da Cruz disse que os departamentos tem acesso ao resultado dessa 60 

avaliação, e sugeriu que a coordenação solicitasse aos departamentos o envio semestral do resultado da 61 

avaliação do desempenho docente efetuada pelos discentes. A Presidência acatou a proposta do 62 

Conselheiro George Rodrigo Beltrão da Cruz. Em votação, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 63 

Bacharelado em Agroecologia aprovou por unanimidade a proposta de solicitar aos departamentos o 64 

resultado obtido pelos docentes na avaliação de desempenho. 3. Aprovação do calendário de reuniões para 65 

o semestre 2016.2. A Presidência introduziu alegando a necessidade de agendar as datas das reuniões para 66 

o próximo semestre e sugeriu as seguintes datas de encontro: 1ª Reunião Ordinária – 14 de Fevereiro de 67 

2016, às 14h00min/ 2ª Reunião Ordinária – 15 de Maio de 2016, às 14h00min. A Conselheira Gilvaneide 68 

Alves de Azeredo mencionou que na ocasião da 1ª Reunião seria importante trazer as sugestões dos 69 

discentes obtidas no levantamento que está sendo feito pela Coordenação do Curso. O Conselheiro George 70 

Rodrigo Beltrão da Cruz afirmou que se compromete a enviar suas propostas de reformulação do PCC até 71 

o final do mês de Novembro, e repassar para todos os membros do NDE, a fim de promover o debate e 72 

buscar o consenso na reunião prevista para o dia 14 de Fevereiro de 2016. O Conselheiro Alexandre 73 

Eduardo de Araújo sugeriu que fosse encaminhado e-mail para os docentes solicitando sugestões de 74 

alterações do PPC, e que cada membro do NDE ficasse responsável por analisar as propostas dos 75 

professores de um departamento específico. A Presidência recomendou que fosse estipulado um prazo de 76 

quinze dias para os professores encaminharem as suas propostas, e que neste encaminhamento fosse 77 

anexado o relatório de avaliação do MEC e o PPC. Em votação, o Núcleo Docente Estruturante do Curso 78 

de Bacharelado em Agroecologia aprovou por unanimidade as datas das reuniões ordinárias do período 79 

2016.2 e a solicitação de sugestões aos professores de alterações no PPC. Em seguida, a Presidência 80 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Niedjá Sousa Mélo, 81 

Secretária do Curso de Bacharelado em Agroecologia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 82 

pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Bananeiras, 19 de Outubro de 2016. 83 

______________________________________ 84 

Leonardo Dantas da Silva 85 

(Presidente) 86 

______________________________________ 87 

Alexandre Eduardo de Araújo 88 

 (Conselheiro) 89 

______________________________________ 90 

George Rodrigo Beltrão da Cruz  91 

(Conselheiro) 92 

______________________________________ 93 

Solange de Sousa  94 

(Conselheiro) 95 


