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

 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, realizada em 10 de outubro de 2018. 

Ao décimo dia de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se, no Auditório 1 

da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 2 

(UNIRIO), localizado na Avenida Pasteur, 296, Urca, CEP 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, os 3 

membros da Câmara de Graduação, conforme a lista de presença anexa, presidida pelo 4 

Professor Doutor Alcides Wagner Serpa Guarino, (Pró-Reitor de Graduação), para tratar da 5 

seguinte pauta: Item 1 - Informes da PROGRAD. O presidente reforçou o pedido para que não 6 

seja aplicada nenhum tipo de avaliação para os alunos durante a Semana de Integração 7 

Acadêmica, para que todos os alunos possam comparecer às atividades programadas sem 8 

prejuízo acadêmico. A 16ª Semana de Integração Acadêmica será realizada no período de 15 9 

a 19 de outubro. O Prof. Alcides informou que na próxima reunião da câmara seria falado 10 

sobre o SISU 2019.1, e que o curso que quiser ponderar as notas do ENEM de seus candidatos 11 

deve apresentar uma ata de colegiado com a aprovação do pedido e o peso de cada nota. Ele 12 

salientou que normalmente a adesão ao SISU ocorre no final de outubro, mas o INEP ainda 13 

não se manifestou sobre o assunto. O presidente informou também que as notas do ENADE 14 

tinham sido liberadas ontem, e apresentou o resultado de cada curso. Item 2 – Apreciação da 15 

Minuta de Resolução sobre a proibição de utilização de obras literárias, artísticas ou 16 

cientificas que violem direitos autorais. A Minuta de Resolução foi apreciada por todos. Após 17 

ampla discussão e modificações no texto original proposto, o documento final foi colocado 18 

em votação sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a trata, o presidente deu 19 

por encerrada a reunião, da qual eu, Rosemary Ramos Gonçalves, lavro e assino a sua 20 

memória, assim como o presidente Professor Doutor Alcides Wagner Serpa Guarino. 21 
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