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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

 
ATA DE REUNIÃO DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

Aos dezenove dia de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se, no Auditório 1 

da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 2 

localizado na Avenida Pasteur, 296, Urca, CEP 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, os membros da 3 

Câmara de Graduação, conforme a lista de presença anexa, presidida pelo Professor Doutor 4 

Alcides Wagner Serpa Guarino, Pró-reitor de Graduação, para tratar da seguinte pauta: Item 5 

1 – Informes; Item 2 – Calendário das reuniões de 2018; Item 3 - Apreciação da Minuta de 6 

Resolução de Mudança de Curso; Item 4 – Regime Disciplinar discente. A seguir, procedeu-se 7 

com a pauta: Item 1 - O presidente da Câmara e Prof. Ronaldo da Silva Busse, Diretor da 8 

Diretoria de Programas e Atividades Especiais de Ensino de Graduação – DPAE, explicaram que 9 

o seguro dos alunos não foi assinado ainda devido a um problema técnico que já foi resolvido, 10 

e que na semana seguinte a esta reunião já estaria sendo enviado às escolas; O Professor 11 

Alcides disse que já havia solicitado mais de uma vez para os coordenadores de cursos para 12 

não incluírem os alunos novos em disciplinas, afim de não gerar um número muito grande de 13 

vagas ociosas. Aproveitou para informar que, a partir do segundo semestre de 2018, os 14 

coordenadores só irão conseguir incluir os alunos novos após o envio da documentação dos 15 

mesmo pela CAEG; O Professor Ângelo Telesforo Malaquias, diretor da Diretoria de Políticas, 16 

Normatização e Registros Acadêmicos de Graduação – DIPRAG, informou sobre o RIOCARD 17 

Universitário. Disse que os alunos novos e aqueles que não têm o bilhete Universitário terão 18 

que entrar na página da PROGRAD para preencherem um formulário de autorização do envio 19 

dos dados pessoais para o RIOCARD. Os alunos que já possuem o bilhete universitário devem 20 

apenas preencher o formulário, que o mesmo será renovado automaticamente pelo sistema 21 

RIOCARD. O Prof. Ângelo deixou bem claro que esse procedimento era somente para discente 22 

cotista da UNIRIO e que a demanda foi criada pela SMTR, ou seja, a UNIRIO não possui 23 

nenhuma ingerência no processo, limitando-se apenas a enviar os dados solicitados na forma 24 

exigida pela SMTR; O Prof. Ângelo informou ainda sobre o novo sistema de emissão de 25 

diplomas, que estava informatizado e que fluindo muito bem, tendo muito pouco erro. Foi 26 

dito também que foi questionada a hipótese de se entregar o diploma no ato da colação de 27 

grau. Neste caso, ele solicitou que a coordenação interessada entrasse em contato com a 28 

DIPRAG para conhecer este tipo de procedimento; Armando Pinheiro Neto , Coordenador da 29 

CAEG, informou que desde 2015 o Ministério público sugeriu que a UNIRIO tivesse uma 30 
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Comissão de Avaliação de Auto declaração para cota reservada para negros, pardos e 31 

indígenas. O Governo Federal deseja que essa comissão seja composta apenas por servidores 32 

públicos, enquanto o Ministério Publico Federal deseja que a Comissão seja composta por 33 

servidores, docentes e discentes. Lembrou que desde o final de 2016 a PROGRAD sugere a 34 

construção da Comissão, ideia não aprovada na ocasião pela Câmara de Graduação. Item 2 - 35 

O Prof. Ronaldo mostrou as datas das reuniões da Câmara de Graduação de 2018. O calendário 36 

foi APROVADO. Item 3 -  O Prof. Angelo colocou em discussão a minuta de Resolução de 37 

Mudança de Curso, a qual foi discutida amplamente pelos presentes e APROVADA por 38 

unanimidade. Prof. Alcides lembrou a todos que era preciso que todos entrassem no site 39 

participativo da PROGRAD, para darem sugestões nas minutas de Resolução, para discussões 40 

futuras. Informou que na próxima reunião da Câmara seria colocado o item da pauta que 41 

restou desta reunião e que não havia sido discutido, uma vez que após 2:30h de reunião, o 42 

tempo foi esgotado. Nada mais havendo, a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, 43 

da qual eu, Rosemary Ramos Gonçalves, lavro e assino a sua memória, assim como o 44 

presidente Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino. 45 
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Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 48 
Pró-Reitor de Graduação e 49 

Presidente da Câmara de Graduação 50 
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Rosemary Gonçalves Ramos 52 
Secretária da reunião 53 


