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

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA E TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO DO CURSO DO ANO DE 2017, E REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ACADÊMICO 

REFERENTE AO PERÍODO 2017.1 

 

Ata da Terceira Reunião Ordinária do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Bacharelado em Agroecologia e 

Terceira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso do ano de 

2017, e Reunião de Planejamento Acadêmico referente ao 

período 2017.1, realizada no dia 30 de agosto de 2017, às 

14h00, no mini-auditório do Colégio Agrícola Vidal de 

Negreiros. 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no mini-auditório do 1 

CAVN, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado Agroecologia, com a presença 2 

dos Senhores Conselheiros: George Rodrigo Beltrão da Cruz (DCA), Albertina Maria Ribeiro Brito de 3 

Araújo (DE),  Solange de Sousa (DGTA), Alexandre Eduardo de Araújo (DA), Ana Patrícia Almeida 4 

Bezerra (DCA) e Cléber Brito de Souza (DGTA); juntamente com o Colegiado do Curso, com a presença 5 

dos Senhores Conselheiros e Representante Discente: Marino Eugênio de Almeida Neto (DCA), Albertina 6 

Maria Ribeiro Brito de Araújo (DE), Cléber Brito de Souza (DGTA), Alexandre Eduardo de Araújo (DA\) 7 

e Josinaldo da Silva Henrique (Representante Discente); além dos Senhores Docentes: Anabelle Camarotti 8 

de Lima Batista, Fabrícia Sousa Montenegro, Gilvaneide Aves de Azeredo, Silvânia Maria de Souza 9 

Gomes Nascimento, Álvaro Carlos Gonçalves Neto, Albério Lopes Rodrigues, Alex da Silva Barbosa, 10 

Carlos Augusto Alanis Clemente, Veruska Dilyanne Silva Gomes e Jussara Ellen Morais Frazão, sob a 11 

Presidência do Conselheiro Leonardo Dantas da Silva (DA), Coordenador do Curso de Bacharelado em 12 

Agroecologia, e Vice-Presidência da Conselheira Izabela Souza Lopes Rangel (DA), Vice-Coordenadora 13 

do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Havendo quórum regimental, o Presidente cumprimentou a 14 

todos e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. E não havendo 15 

manifestações, deu continuidade à sessão, começando com uma apresentação da Conselheira Solange 16 

Sousa quanto à questão da acessibilidade, uma explanação do programa oferecido pela Universidade 17 

Federal da Paraíba, que funcionou como uma oportunidade para que os Docentes esclarecessem suas 18 

dúvidas de como proceder em determinadas situações. E em seguida, foram apreciados os seguintes itens 19 

de pauta: 1. Apreciação dos Novos Planos de Curso para o Projeto Pedagógico Atual. O Presidente 20 

Leonardo Dantas lembrou a todos da importância dos planos de curso estarem de acordo com o acervo 21 

bibliográfico da Biblioteca Setorial do Campus III, apresentou os planos de curso atualizados já enviados à 22 

Coordenação de Agroecologia, divididos por Professor e disciplina, e como primeira deliberação 23 

determinou que os planos de curso fossem enviados à Coordenação de Currículos e Programas da Pró-24 

Reitoria de Graduação – CCP/PRG, a fim do Curso de Bacharelado em Agroecologia conseguir respaldo 25 

ante a visita do Ministério da Educação que se aproxima, a respeito de quais melhorias já foram 26 

implementadas tendo como base o relatório do MEC gerado na avaliação anterior. A Docente Silvânia 27 

Gomes acrescentou a necessidade anterior de homologação por parte dos Departamentos. E o Presidente 28 

determinou, ainda, que a Coordenação elaborasse um documento com todos os planos de curso por 29 

Departamento e enviasse aos Chefes Departamentais, antes de submeter a apreciação dos planos junto à 30 

Coordenação de Currículos e Programas/CCP.  2. Apresentação do Novo Fluxograma do Curso de 31 

Bacharelado em Agroecologia. A Presidência iniciou os debates expondo disciplina por disciplina do 32 

Fluxograma Proposto, e lembrando quais membros do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso 33 

ficaram responsáveis de trabalhar as ementas das disciplinas dos seus Departamentos junto aos Docentes 34 

que as lecionam. A Professora Silvânia Gomes questionou quais disciplinas já possuem ementa, e quais 35 

terão que ser trabalhadas do início. O Professor Álvaro Carlos, Chefe do Departamento de Agricultura, 36 

expressou a sua preocupação com a carga horária dos Docentes, em função da comunidade acadêmica 37 

trabalhar com as duas grades curriculares durante o período de transição. Os Conselheiros Alexandre 38 
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Eduardo e Albertina Maria aproveitaram a oportunidade e trouxeram para o debate a necessidade de serem 39 

criados os códigos das disciplinas nos Departamentos corretos, aquelas que comumente estão lotadas em 40 

um Departamento e são lecionadas por professores de outro Departamento. O Professor Álvaro Carlos 41 

ponderou, no entanto, que o procedimento não é tão simples. E o Conselheiro Marino Eugênio expressou a 42 

sua concordância com o Conselheiro Alexandre Eduardo, reforçando a necessidade de tal procedimento ser 43 

realizado, e de forma oportuna, durante o processo de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de 44 

Agroecologia, obedecendo ao disposto na Legislação da Universidade Federal da Paraíba e procurando ser 45 

o menos burocrático possível. Os Senhores Docentes foram informados de que a Coordenação do Curso 46 

está trabalhando na equivalência com disciplinas de outros Cursos do Centro de Ciências Humanas Sociais 47 

e Agrárias/CCHSA. Durante a apresentação do Novo Fluxograma, o Presidente Leonardo Dantas apontou 48 

quais disciplinas estão na lista para que seja pedida equivalência. O Curso de Bacharelado em 49 

Agroecologia tem entrada anual, e a equivalência de disciplinas com outros Cursos do CCHSA muito têm 50 

a contribuir com o desenrolar da vida acadêmica dos alunos. A partir da sugestão das Professoras Anabelle 51 

Camarotti e Silvânia Gomes, o Corpo Docente decidiu por unanimidade modificar o nome da disciplina 52 

número 16 do Novo Fluxograma a ser criada, passando para “Introdução à Ciência do Solo”. O Presidente 53 

Leonardo Dantas enfatizou que todos os professores de Solo precisam trabalhar juntos, pois a ideia da 54 

disciplina é fornecer uma visão geral de Química, Física e Biologia do Solo. Houve a indicação de quais 55 

disciplinas foram criadas para servir de pré-requisito para outras. E no tocante às disciplinas nº 35 e 36, 56 

“Cultivo Agroecológico de Frutíferas” e “Cultivo Agroecológico de Hortaliças”, o Represente Discente 57 

Josinaldo da Silva opinou pela fundição ou diminuição de créditos das mesmas, o que foi rebatido 58 

imediatamente pelo Conselheiro Alexandre Eduardo e a Professora Anabelle Camarotti, alegando que os 59 

conteúdos são muito amplos para serem trabalhados desta forma. O Docente Albério Lopes aproveitou o 60 

andamento da discussão para expressar a sua preocupação quanto à parte animal. A Conselheira Ana 61 

Patrícia Almeida uniu-se às preocupações do Professor Albério, mas o Presidente Leonardo Dantas interviu 62 

lembrando que estavam trabalhando de acordo com as orientações do MEC. E advertiu que esta indicação 63 

de disciplinas foi a única forma encontrada pelo Núcleo Docente Estruturante para que o Curso de 64 

Bacharelado em Agroecologia permaneça com o número de períodos atual. Quanto à disciplina nº 40, 65 

“Fitopatologia”, surgiu a preocupação de não se ter ainda professor para lecioná-la, o que deverá ser 66 

indicado o quanto antes pelo Departamento responsável, a fim de ser trabalhado o ementário da disciplina 67 

da melhor forma. E nesse momento, surgiu a discussão sobre a necessidade da disciplina nº 37, “Sistema 68 

de Produção Agroecológico de Abelhas”, ser obrigatória na grade curricular. Uma opção seria o 69 

componente passar a ser optativo. No entanto, pela ausência do Professor responsável na reunião, os 70 

senhores presentes decidiram por não alterar o status da disciplina. O Presidente Leonardo Dantas da Silva 71 

finalizou a discussão determinando que a Coordenação forneça um prazo para as ementas serem enviadas 72 

pelos docentes responsáveis, caso contrário, a própria Coordenação de Agroecologia se responsabilizará 73 

por elaborá-las, tendo como base outros Cursos de Agroecologia bem conceituados. E antes de 74 

oficialmente finalizada a reunião, o Conselheiro George Beltrão sugeriu a transferência dos componentes 75 

curriculares lotados erroneamente em algum Departamento, da seguinte forma: No documento a ser 76 

enviado aos Departamentos com as ementas das disciplinas para a inclusão no Fluxograma Atual, solicitar 77 

autorização departamental a ser enviada à Coordenação de Escolaridade – CODESC/PRG, para que seja 78 

feita a mudança no quesito Departamento responsável. E por fim, a partir de contribuições do Conselheiro 79 

Marino Eugênio e da Professora Anabelle Camarotti, a disciplina nº 21,  “Manejo Agroecológico do 80 

Solo”, passou para o 4º período, as disciplinas 25 e 32, “Estado e Políticas Públicas” e “Fontes Alternativas 81 

de Energia”, passaram para o 8º período, e a disciplina nº 53, “Etologia”, passou para o 3º período. O 82 

Professor Carlos Augusto Alanis lembrou a todos que alguns ajustes serão necessários entre Professores e 83 

Departamentos, sendo necessários paciência e colaboração em prol da melhoria do Curso de Bacharelado 84 

em Agroecologia.  O Presidente Leonardo Dantas listou quais disciplinas optativas estão previstas no 85 

Projeto Pedagógico Atual e quais são de fato costumeiramente ofertadas, indicou as disciplinas “Controle 86 

Biológico de Artrópodes – Pragas” e “Grupos Químicos e Efeitos Agrotóxicos” a serem criadas como 87 

optativas, e informou aos Docentes que poderiam indicar a criação de disciplinas optativas junto à 88 

Coordenação de Agroecologia. A Professora Anabelle Camarotti aproveitou o ensejo para indicar a 89 

disciplina de “Biotecnologia” para ser criada. O Professor Carlos Augusto Alanis, Chefe da Coordenação 90 

Acadêmica, aproveitou para exortar os colegas à utilização da Biblioteca Virtual. Temos um conteúdo 91 

amplo e atualizado que pode (e deve) ser utilizado por docentes e discentes de todos os campus. E como 92 

deliberação final, o Presidente Leonardo Dantas determinou que fosse elaborado um quadro com os 93 
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componentes obrigatórios e o seu nº de créditos por Departamento, a ser encaminhado a todos os Chefes 94 

Departamentais. Neste instante, o Presidente Leonardo Dantas da Silva sugeriu o término da reunião e a 95 

elaboração de uma síntese do resultado obtido nas discussões de hoje. Não havendo manifestação contrária, 96 

a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Bruna 97 

Lopes Tupinambá Coutinho, Secretária do Curso de Bacharelado em Agroecologia, lavrei a presente ata 98 

que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Núcleo Docente Estruturante 99 

e do Colegiado do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Bananeiras/PB, 30 de agosto de 2017. 100 

 101 

______________________________________ 102 

Leonardo Dantas da Silva 103 

(Presidente) 104 

 105 

______________________________________ 106 

Izabela Souza Lopes Rangel 107 

 (Vice- Presidente) 108 

 109 

______________________________________ 110 

George Rodrigo Beltrão da Cruz  111 

(Conselheiro) 112 

 113 

______________________________________ 114 

Albertina Maria Ribeiro Brito de Araújo  115 

(Conselheira) 116 

 117 

 118 

______________________________________ 119 

Solange de Sousa  120 

(Conselheira) 121 

 122 

______________________________________ 123 

Alexandre Eduardo de Araújo  124 

(Conselheiro) 125 

 126 

______________________________________ 127 

Ana Patrícia Almeida Bezerra  128 

(Conselheira) 129 

 130 

______________________________________ 131 

Cléber Brito de Souza  132 

(Conselheiro) 133 

 134 

______________________________________ 135 

Marino Eugênio de Almeida Neto  136 

(Conselheiro) 137 

 138 

 139 

______________________________________ 140 

Josinaldo da Silva Henrique 141 

(Representante Discente) 142 


