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

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE BACHARELADO EM AGROECOLOGIA E PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO DO CURSO DO ANO DE 2018, REFERENTE AO PERÍODO 2017.2 

 

Ata da Primeira Reunião Ordinária do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Bacharelado em Agroecologia e 

Primeira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso do ano de 

2018, referente ao período 2017.2, realizada no dia 21 de 

março de 2018, às 8h00, na sala 05 do Bloco de Agroecologia. 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala 05 do Bloco de 1 

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

presença dos Senhores Conselheiros: Raunira da Costa Araújo (DA), Alexandre Eduardo de Araújo (DA), 3 

Ana Patrícia Almeida Bezerra (DCA) e Catarina de Medeiros Bandeira (DCBS); juntamente com o 4 

Colegiado do Curso, com a presença dos Senhores Conselheiros: Marino Eugênio de Almeida Neto 5 

(DCA), Alexandre Eduardo de Araújo (DA), Catarina de Medeiros Bandeira (DCBS) e Josinaldo da Silva 6 

Henrique (discente), sob a Presidência do Conselheiro Leonardo Dantas da Silva (DA), Coordenador do 7 

Curso de Bacharelado em Agroecologia, e Vice-Presidência da Conselheira Izabela Souza Lopes Rangel 8 

(DA), Vice-Coordenadora do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Havendo quórum regimental, o 9 

Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem 10 

do dia. E não havendo manifestações, deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de 11 

pauta: 1. Apreciação da Ata da Reunião Conjunta 03/2017, referente ao período 2017.1, realizada no 12 

dia 05 de outubro de 2017. O Conselheiro Marino propôs, por questão de ordem, a aprovação da Ata e 13 

que, as considerações que por ventura houvessem, fossem registradas na Ata da presente data, tendo em 14 

vista o Ponto 4 da Pauta no qual seria dada continuidade à discussão sobre o novo Projeto Pedagógico do 15 

Curso. A ata foi aprovada com 02 (duas) abstenções.  2. Proposta do calendário de reuniões. Aprovado, 16 

por unanimidade, o calendário de reuniões do Núcleo Docente Estruturante (03 de maio; 04 de setembro e 17 

05 de novembro) e do Colegiado do curso (09 de maio; 10 de setembro e 13 de novembro) para o ano de 18 

2018.  3. Discussão sobre a proposta de modificações na Portaria de Estágio A Conselheira Izabela 19 

Rangel relatou a proposta de alteração da Portaria de Estágio de 2011, destacando que esta alteração estaria 20 

de acordo com as novas exigências com Coordenação de Estágio e Monitoria (CEM) da UFPB e que, na 21 

prática, os pontos alterados já haviam sido utilizados no 2017.1 e os resultados tinham se mostrado 22 

proveitosos quanto aos aspectos de Avaliação e Supervisão dos estagiários. O Representante Discente 23 

Josinaldo Henrique questionou sobre os convênios realizados com as empresas, se o processo poderia ser 24 

modificado, tendo em vista a burocracia e o tempo dispendido para a realização dos convênios, ao que a 25 

Conselheira Izabela Rangel esclareceu que a demora da efetivação do Convênio devia-se ao fato não haver 26 

mais renovação automática de convênio. Explicou ainda que, ao término da vigência, seria aberto novo 27 

processo, que garante legalmente os direitos e deveres das partes e que inesistia o "Estágio Voluntário" 28 

tendo em vista que, para esse caso, o discente não estaria acobertado pela Legislação vigente. A 29 

Conselheira Raunira adicionou que, se existe uma busca por uma determinada instituição e esta não é 30 

conveniada com a UFPB, deve-se buscar agilizar o convênio para não prejudicar os alunos. A proposta de 31 

alteração da Portaria de estágio foi aprovada, pelo Colegiado, por unanimidade e foi encaminhada sua 32 

publicação no site da Universidade Federal da Paraíba. 4. Discussão sobre o novo Projeto Pedagógico do 33 

Curso. A Presidência iniciou recapitulando o que fora acertado na reunião anterior, na qual foi mostrada 34 

parte do Ementário com Bibliografia Básica e Complementar e foram discutidos a ementa, carga horária, 35 

pré-requisito e eixo temático de cada disciplina. Discussão que foi retomada, disciplina a disciplina. A 36 

Conselheira Raunira propôs a alteração do nome da disciplina “Manejo Agroecológico do Solo” para 37 

“Manejo do Solo”. Afirmou, ainda, que o conteúdo da disciplina “Manejo de Água” se sobrepõe com 38 

manejo de solos, o que seria modificado. O Conselheiro Marino Eugênio propôs que o Colegiado fizesse as 39 

alterações nos Planos de Curso e encaminhe-os aos professores para se pronunciarem. Ao de toda a 40 

discussão o presidente encaminhou aos conselheiros do NDE e do Colegiado as seguintes propostas: a) 41 
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retira da Disciplina “Introdução à Ciência do Solo” do novo fluxograma com a redistribuição de seus 03 42 

(três) créditos para as disciplinas “Manejo do Solo” (01 (um) crédito), “Nutrição de Plantas (01 (um) 43 

crédito) e para "Fundamentos da Agroindústria Familiar"( 01 (um) crédito); b) aumento do número 44 

máximo de créditos a ser cursado por semestre, de 29 para 32 créditos, o que proporcionaria a 45 

regularização de alunos retidos; c) Renomeações, no novo fluxograma, das disciplinas "Sistema de Criação 46 

Agroecológica de Abelhas" para "Criação de Abelhas", "Extensão Rural" para "Metodologias 47 

Participativas e Extensão Rural" e "Manejo Agroecológico de Água" para "Manejo de Água"; d) Correções 48 

e/ou inclusões de ementas e referências das disciplinas "Anatomia e Fisiologia Animal", "Criação de 49 

Abelhas", Estado e Políticas públicas";  e) Retirada dos pré-requisitos para a disciplina “Sistemas 50 

Agroflorestais”. Todos esses pontos postos em votação em bloco e aprovados por unanimidade. Neste 51 

instante, não havendo mais para momento e nem manifestação contrária, o Presidente Leonardo Dantas da 52 

Silva agradeceu a agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, 53 

Suerda da Silva Guedes, Secretária do Curso de Bacharelado em Agroecologia, lavrei a presente ata que, se 54 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Núcleo Docente Estruturante e do 55 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Agroecologia. Bananeiras/PB, 21 de março de 2018. 56 
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______________________________________ 58 

Leonardo Dantas da Silva 59 

(Presidente) 60 
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______________________________________ 63 

Alexandre Eduardo de Araújo  64 

(Conselheiro) 65 
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Ana Patrícia Almeida Bezerra  68 

(Conselheira) 69 
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______________________________________ 71 

Catarina de Medeiros Bandeira 72 

(Conselheira) 73 
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Izabela Souza Lopes Rangel 77 

(Conselheira) 78 
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______________________________________ 81 

Josinaldo da Silva Henrique 82 

(Conselheiro) 83 
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______________________________________ 86 

Marino Eugênio de Almeida Neto 87 

(Conselheiro) 88 
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______________________________________ 91 

Raunira da Costa Araújo  92 

(Conselheira) 93 


