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

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

DO CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA E PRIMEIRA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DO ANO DE 2017, REFERENTE AO PERÍODO 

2017.1 

 

Ata da Segunda Reunião Extraordinária do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Bacharelado em Agroecologia e 

Primeira Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso do 

ano de 2017, referente ao período 2017.1, realizada no dia 28 

de setembro de 2017, às 14h30, na sala 05 do Bloco de 

Agroecologia. 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

na sala 05 do Bloco de Agroecologia, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado 2 

em Agroecologia, com a presença dos Senhores Conselheiros: Alexandre Eduardo de Araújo (DA), Ana 3 

Patrícia Almeida Bezerra (DCA), George Rodrigo Beltrão da Cruz (DCA) e Raunira da Costa Araújo 4 

(DA); juntamente com o Colegiado do Curso, com a presença dos Senhores Conselheiros e Representante 5 

Discente: Albertina Maria Ribeiro Brito de Araújo (DE), Juliana Escarião da Nóbrega (DGTA), Miguel 6 

Lourenço Neto (DCBS) e Josinaldo da Silva Henrique (Representante Discente), sob a Presidência do 7 

Conselheiro Leonardo Dantas da Silva (DA), Coordenador do Curso de Bacharelado em Agroecologia. 8 

Havendo quórum regimental, o Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, 9 

submeteu à apreciação a ordem do dia. E não havendo manifestações, deu continuidade à sessão, sendo 10 

apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação da Ata da Reunião de Planejamento Acadêmico 11 

referente ao período letivo 2017.1, realizada no dia 30 de agosto de 2017. A ata foi aprovada com as 12 

devidas correções, sendo 05 votos favoráveis e 04 abstenções. 2. Revisão do fluxograma para a 13 

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso. A Presidência iniciou os debates apresentando o novo 14 

ementário do Curso de Bacharelado em Agroecologia. O Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado do 15 

Curso discutiram a ementa, carga horária e pré-requisito de cada disciplina, e foram aprovadas, por 16 

unanimidade, as seguintes modificações: 1) Inclusão da disciplina “Anatomia e Fisiologia Animal”; 2) 17 

Todas as disciplinas do curso de Agroecologia da área zootécnica teriam mudanças na nomenclatura 18 

alterando o termo “Produção” pelo termo “Criação”; 3) A disciplina “Anatomia Vegetal” passará a se 19 

chamar “Morfologia Vegetal”; e 4) Os Eixos Temáticos do curso, que estão no atual PPC, não serão 20 

alterados, tendo em vista que foram bem vistos e elogiados pelo Ministério da Educação quando da 21 

avaliação anterior do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Os senhores membros discutiram em qual 22 

eixo temático encaixar cada disciplina, e o Conselheiro Miguel Lourenço ficou responsável por rever o 23 

conteúdo das disciplinas de Física e Matemática. Por unanimidade também, os senhores membros 24 

concordaram em diminuir a quantidade de créditos da disciplina “Morfologia Vegetal” de 04 (quatro) para 25 

03 (três) créditos. A Conselheira Albertina de Araújo comprometeu-se em enviar a ementa atualizada da 26 

disciplina “Fundamentos da Educação do Campo”, lembrando que seria necessário criar a disciplina com 27 

um código diferente, colocando tal disciplina no mesmo departamento do docente a ministrá-la. Ao 28 

discutirem o componente “Sociologia e Antropologia da Agricultura Familiar”, o Conselheiro Alexandre 29 

de Araújo mostrou-se preocupado com a amplitude da ementa e comprometeu-se em revê-la junto ao 30 

docente que irá ministrá-la. E nesta oportunidade, o Conselheiro Miguel Lourenço solicitou que as 31 

disciplinas de Física e Matemática não fossem ofertadas no mesmo período. O Conselheiro George Beltrão 32 

apoiou a sugestão do Professor Miguel e após debate, ficou definido que Física iria ser ofertada no segundo 33 

período do curso fazendo a troca da disciplina de Física do primeiro período com a disciplina 34 

“Fundamentos de Agroindústria” do segundo período. Nesse momento, o Presidente Leonardo Dantas 35 

sugeriu que o Eixo Temático 03 ficasse com o nome apenas de Agroindústria. A Conselheira Juliana 36 

Escarião solicitou que a Coordenação enviasse a ementa da disciplina “Fundamentos da Agroindústria” 37 

que está no Sigaa, junto com a prevista no Projeto Pedagógico do Curso atual, a fim de que a Professora 38 

pudesse ajustar a ementa ao que é efetivamente ministrado em sala de aula. E no tocante à disciplina 39 
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“Associativismo e Cooperativismo”, que fique registrada a necessidade do docente responsável elaborar a 40 

ementa da disciplina. O Conselheiro George Beltrão sugeriu a disciplina “Genética e Melhoramento” 41 

passasse a ser apenas “Genética”, como disciplina obrigatória, e se criasse duas outras disciplinas 42 

optativas, Melhoramento Animal” e “Melhoramento Vegetal”. O Professor George Beltrão informou que a 43 

ementa de “Melhoramento Animal” já estava pronta no Departamento de Ciência Animal, e comprometeu-44 

se em enviar para Coordenação de Agroecologia. Ademais, os membros presentes optaram pela não 45 

continuidade da disciplina “Ética, Legislação Agrária e Gestão Ambiental” no Projeto Pedagógico do 46 

Curso, sendo os conteúdos e créditos distribuídos para outras disciplinas. E foram definidos os seguintes 47 

pré-requisitos: 1) “Biologia Geral” para “Fundamentos da Ecologia”; 2) Química para “Bioquímica Geral”; 48 

3) “Introdução a Produção Animal” para “Anatomia e Fisiologia Animal”; e 4) Matemática para 49 

“Estatística e Experimentação”. E como muito prolongada a reunião, o Presidente Leonardo Dantas 50 

marcou uma nova reunião para a próxima quinta-feira (dia 05 de outubro de 2017) no mesmo horário e 51 

local. Antes do encerramento oficial da reunião, o Representante Discente Josinaldo da Silva atualizou a 52 

todos do andamento do processo de formação e eleição do Centro Acadêmico do Curso de Bacharelado em 53 

Agroecologia. Neste instante, o Presidente Leonardo Dantas da Silva sugeriu o término da reunião e a 54 

elaboração de uma síntese do resultado obtido nas discussões de hoje. Não havendo manifestação contrária, 55 

a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Bruna 56 

Lopes Tupinambá Coutinho, Secretária do Curso de Bacharelado em Agroecologia, lavrei a presente ata 57 

que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Núcleo Docente Estruturante 58 

e do Colegiado do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Bananeiras/PB, 28 de setembro de 2017. 59 

___________________________________ 60 

Leonardo Dantas da Silva 61 

(Presidente) 62 

 63 

______________________________________ 64 

Alexandre Eduardo de Araújo  65 

(Conselheiro) 66 

 67 

______________________________________ 68 

Ana Patrícia Almeida Bezerra  69 

(Conselheira) 70 

 71 

______________________________________ 72 

George Rodrigo Beltrão da Cruz  73 

(Conselheiro) 74 

 75 

______________________________________ 76 

Raunira da Costa Araújo  77 

(Conselheira) 78 

 79 

______________________________________ 80 

Albertina Maria Ribeiro Brito de Araújo  81 

(Conselheira) 82 

 83 

______________________________________ 84 

Juliana Escarião da Nóbrega  85 

(Conselheira) 86 

 87 

______________________________________ 88 

Miguel Lourenço Neto  89 

(Conselheiro) 90 

 91 

______________________________________ 92 

Josinaldo da Silva Henrique 93 
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(Representante Discente) 94 


