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Aos nove dias de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinco minutos, nas salas de 1 

Videoconferência localizadas no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros e na Pró-Reitoria de 2 

Pesquisa e Pós-Graduação campus Mossoró da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, o corpo 3 

docente do Curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento (CEGG) e o 4 

representante discente se reuniram, sob a presidência do professor Joel Medeiros Bezerra, realizou 5 

a Primeira Reunião Extraordinária com os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e deliberação 6 

sobre a ata da 1ª Reunião Ordinária do CEGG de 2018; 2. Apreciação e deliberação sobre o 7 

Programa Geral da Disciplina (PGD) Geoestatística; 3. Apreciação e deliberação sobre proposta de 8 

normas para produção do Ebook do CEGG; 4. Apresentação do processo seletivo do bolsista a 9 

secretário do CEGG; 5. Proposição de instrumentos para coibir as faltas dos alunos; 6. Apreciação da 10 

proposta de criação da página do curso na pós-graduação. Estiveram presentes para reunião os 11 

seguintes docentes: Alfredo Marcelo Grigio, Daniela da Costa Leite Coelho, Franklin Roberto 12 

da Costa, Joel Medeiros Bezerra, Luis César de Aquino Lemos Filho, Manoel Januário da 13 

Silva Júnior, Paulo Cesar Moura da Silva e Rafael Oliveira Batista, além do representante 14 

discente Italo Wigliff Leite Pachico. O professor Joel Medeiros Bezerra saudou a todos e realizou 15 

a leitura da pauta colocando-a em discussão. A professora Daniela da Costa Leite Coelho sugeriu 16 

alterar a ordem dos pontos lançado o ponto 5 para ser o novo 2º ponto a ser discutido. Sendo 17 

aprovada a alteração na Pauta por unanimidade. No ponto 1. O professor Joel Medeiros Bezerra 18 

realizou a leitura da ata da 1ª Reunião Ordinária do CEGG, a qual já tinha passado por leitura prévia 19 

dos membros do colegiado. Sendo votado a favor por unanimidade. No ponto 2. O professor Joel 20 

Medeiros Bezerra contextualizou a demanda por instrumentos para coibir as faltas dos alunos, tendo 21 

em vista a possibilidade do afastamento devidamente justificado sem prejudicar o mesmo. Ponto em 22 

discussão o professor Paulo Cesar Moura da Silva conduziu o ordenamento das propostas de 23 

instrumentos, sendo que o professor Manoel Januário da Silva Júnior sugeriu mesclar as 24 

disciplinas no final de semana, podendo ser duas ou três disciplinas. Colocado em votação teve-se 25 

dois votos a favor, duas abstenções e cinco contra. Já o professor Luis César de Aquino Lemos 26 

Filho e o representante dos discentes Italo Wigliff Leite Pachico estruturaram a proposta de que as 27 

disciplinas continuassem moduladas por final de semana e que o professor tivesse a autonomia de 28 

realizar atividades extras, diante das faltas devidamente justificadas. Sendo que o aluno que faltasse 29 

um final de semana, que equivale a 15horas/aula (33% da frequência da disciplina) teria o direito de 30 

realizar a avaliação presencial e seria necessário realizar uma atividade extra complementar, 31 

preferencialmente via mecanismo de educação à distância. Corroborando com a proposta o professor 32 

Paulo Cesar Moura da Silva mencionou que o professor deve ter autonomia de empregar o 33 

mecanismo dos 20% de frequência no caso de faltas do discente. Sendo colocado em votação e 34 

aprovado por unanimidade. O professor Manoel Januário da Silva Júnior mencionou a necessidade 35 

da divulgação da decisão mediante o envio de comunicado aos discentes do curso, sobre o uso da 36 

frequência via atividade de Ensino à distância. No ponto 3. O professor Joel Medeiros Bezerra 37 

comentou sobre a necessidade da elaboração dos PGD’s para fins de posterior reconhecimento de 38 

atribuições e competências junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 39 

do Norte (CREA-RN). Em seguida, o professor Luis César de Aquino Lemos Filho realizou a 40 

explanação sobre a proposta do PGD da disciplina Geoestatística, mencionando os programas e a 41 

estrutura curricular da disciplina, tal como a possibilidade de realizar palestra com profissional 42 
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externo ao curso. Sendo votado a favor por unanimidade. No ponto 4. O professor Joel Medeiros 43 

Bezerra comentou sobre o documento produzido pelo professor Rafael Oliveira Batista com a 44 

finalidade de nortear a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O professor Rafael 45 

Oliveira Batista com posse da palavra realizou a explanação sobre os trabalhos desenvolvidos sobre 46 

a proposta do documento, o qual realizou com base nos padrões da Associação Brasileira de Normas 47 

Técnicas (ANBT) e em alguns periódicos técnico-científicos na área de recursos hídricos, sendo 48 

ainda mencionado a possibilidade de publicação de E-book com ISBN com os TCC’s produzidos. 49 

Sendo aprovado por unanimidade. Sendo encaminhado ao professor Rafael Oliveira Batista a 50 

produção do manuscrito do template. O professor Paulo Cesar Moura da Silva ainda comentou 51 

sobre a constituição da banca de examinadores para avaliação do TCC, em que deverá ser o 52 

orientador, um professor membro do colegiado e um membro externo a Universidade Federal Rural 53 

do Semi-Árido. No ponto 5. O professor Joel Medeiros Bezerra comunicou que os trabalhos 54 

conduzidos pela banca examinadora de seleção do bolsista à secretário do CEGG foram 55 

desenvolvidos sob responsabilidade dos professores Paulo Cesar Moura da Silva e Luis César de 56 

Aquino Lemos Filho. De posse da palavra o professor Paulo Cesar Moura da Silva explanou sobre 57 

a condução das atividades, desde a publicidade do edital, sendo necessária a retificação de datas de 58 

inscrição e perfil do candidato, além de abordar o quantitativo de inscritos no processo resultando, 59 

em cinco candidatos para fase de entrevista, em obteve a candidata Juliana Carla Frutuoso de Souza. 60 

A qual esteve presente na reunião para sua apresentação junto ao colegiado de curso. No ponto 6. O 61 

professor Joel Medeiros Bezerra comentou sobre a necessidade da divulgação do CEGG na página 62 

do Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFERSA. O professor Alfredo Marcelo Grigio propôs alguns 63 

ajustes no corpo do texto para posterior publicação no site, tendo em vista a oportunidade de 64 

abrangência do curso. Por fim, nada mais a tratar, o presidente da reunião professor Joel Medeiros 65 

Bezerra agradeceu o comparecimento de todos e encerrou a reunião. Eu, Joel Medeiros Bezerra, 66 

docente, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelos demais 67 

representantes do colegiado do curso de Especialização em Geoprocessamento e 68 

Georreferenciamento. 69 
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