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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 17 de dezembro de 2012. 

 

 

Aos dezessete dias de dezembro de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-1 

se, na Sala dos Conselhos Superiores da UNIRIO, localizada na Avenida Pasteur, 296, Urca, 2 

CEP 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, os membros da Câmara de Graduação, conforme a lista de 3 

presença anexa, presididos pelo Pró-Reitor de Graduação em Exercício, professor Marcos Luiz 4 

Cavalcanti de Miranda. 1. Assuntos Gerais. 1.1. Portarias de Coordenadores de Curso. A 5 

Presidente informou que as portarias de designação de Coordenadores de Cursos destinadas à 6 

implantação de Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC) ainda não foram 7 

cadastradas na base de dados eletrônicos, em razão de disponibilidade de opção para inserção da 8 

resolução relacionada à criação dos cargos. 1.2. Vagas para Intérprete de LIBRAS. Com a 9 

palavra, o Pró-Reitor de Graduação em Exercício, professor Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda, 10 

informou que a UNIRIO fora contemplada pelo Ministério da Educação (MEC) com seis vagas 11 

para o cargo de Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Além disso, um 12 

levantamento realizado pelo MEC junto às universidades encontrava-se em andamento com o 13 

fim de saber a relação de Cursos de Licenciatura pelo número de vagas relativas à LIBRAS. No 14 

caso da UNIRIO, havia três docentes ministrando LIBRAS, de modo que, em uma das reuniões 15 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), já se solicitara a ampliação de pelo 16 

menos dois professores destinadas à Licenciatura, destinando-se, assim, mais vagas para a área 17 

de LIBRAS. Ademais, o Pró-Reitor de Graduação em Exercício relatou que as possíveis novas 18 

vagas docentes seriam concedidas entre trinta e um de dezembro de dois mil e doze e quinze de 19 

janeiro de dois mil e treze, o que, por conseguinte, teria definição de critérios de distribuição de 20 

vagas discutidos nesta Câmara. 1.3. Contrato de professores temporários. O Pró-Reitor de 21 

Graduação em Exercício mencionou a mobilização realizada juntamente ao Fórum Brasileiro de 22 

Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD), Colégio de Pró-reitores de Graduação (COGRAD), à 23 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 24 

sequencialmente, até alcançar o MEC. Em contato com o Departamento de Recursos Humanos 25 

da UNIRIO, a professora Lúcia Cristão, da (órgão a que pertence), questionou o prazo para 26 

adiamento dos contratos de professores temporários, sendo-lhe informada a data limite de trinta e 27 

um de julho de dois mil e treze para nomeação dos docentes aprovados em concursos. Diante do 28 

exposto, solicitou-se prorrogação por mais um mês, ainda sem aceitação por parte do MEC. Com 29 

isso, o Pró-Reitor de Graduação em Exercício ressaltou que somente seis meses seriam inviáveis 30 

para iniciar e concluir um processo seletivo destinado a docente temporário. Oportunamente, 31 
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também foram evidenciadas que as solicitações de concurso docente abordadas na última reunião 32 

desta Câmera ainda não foram encaminhadas à PROGRAD, embora houvesse  recomendação 33 

para que isso ocorresse antes de trinta e um de julho de dois mil e treze. Adicionalmente, o 34 

Diretor do Departamento de Documentação e Registro de Assuntos Docentes (DDRAD) da 35 

PROGRAD, professor Alcides Wagner Serpa Guarino, esclareceu os procedimentos ao 36 

requerimento de concurso docente. 1.4. Apreciação dos critérios de elaboração de 37 

distribuição de vagas docentes. O Pró-Reitor em Exercício anunciou que recebera somente os 38 

memorandos provenientes das graduações de Enfermagem, Medicina e Direito, de modo que 39 

ainda restassem as comunicações dos Diretores de Escola, Faculdade e Instituto e dos Decanos, 40 

acerca de apontamento de cinquenta e três vagas docentes para distribuição. 1.5. Workshop 41 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Em continuidade à reunião, o Pró-Reitor de Graduação 42 

em Exercício anunciou que o Workshop Sistema (SISU), aconteceria em dez de janeiro de dois 43 

mil e treze, na Sala dos Conselhos Superiores, de modo que às dez horas, seria destinado a 44 

Decanos, Diretores de Escola, Instituto e Faculdade e Coordenadores de Curso, e às quatorze 45 

horas, voltado para funcionários das secretaria. 2. Análise de programa de mobilidade Ciência 46 

sem Fronteiras. O programa de mobilidade internacional intitulado Ciência sem Fronteiras foi 47 

esclarecido pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, professor Ricardo Silva Cardoso. 48 

Mediante as peculiaridades relacionadas sobretudo à equivalência de disciplinas, anunciou-se 49 

que uma Ordem de Serviço PROGRAD/PROPG encontrava-se em fase de elaboração. Por meio 50 

dessa normatização, vinte disciplinas foram criadas, nomeadas Ciência sem Fronteiras com 51 

variação numérica de um a vinte, respeitando-se distintas cargas horárias para propiciar 52 

equivalência de disciplina ministradas na UNIRIO. Além disso, ele discorreu sobre o problema 53 

com a graduação em Sistema da Informação da UNIRIO, uma vez que no sítio eletrônico do 54 

programa Ciência sem Fronteiras usou-se a nomenclatura Análise de Sistema de Informação de 55 

maneira equivalente a Sistema de Informação. No entanto, caso houvesse pesquisa na base de 56 

dados do MEC (e-MEC), pela qual seria possível obter a listagem de todos os cursos oferecidos 57 

pelas universidades federais, o citado curso da UNIRIO não seria encontrado, inviabilizando-se a 58 

participação de seus discentes nesse programa de mobilidade. 3. Apreciação de minuta de 59 

atribuições para Coordenadores de Curso. O professor Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda 60 

prosseguiu a reunião discorrendo sobre a minuta das atribuições dos Coordenadores de Curso. 61 

Segundo ele, essas atribuições já existem no Regimento da UNIRIO, no entanto, inexistiam as 62 

atribuições dos Diretores de Escola, apesar de essa função constar no Estatuto da UNIRIO, 63 

portanto, a necessidade de ajustes e discussão desses pontos na Câmara de Graduação. Com o 64 

intuito de expor a finalidade de registrar essas atribuições em um dispositivo normativo da 65 

Universidade, o Pró-Reitor de Graduação em Exercício explicitou as vantagens da consolidação 66 

desse registro. A partir da leitura de itens projetados na Sala dos Conselhos Superiores, leram-se 67 
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e discutiram-se os textos. O primeiro item foi aprovado unanimemente. Ao passar para discussão 68 

do segundo item, o Diretor do Instituto Villa Lobos, professor Dawid Korenchendles, expôs sua 69 

preocupação com a quantidade de colegiados existentes na Universidade, pois, para ele, 70 

colegiado de curso era o Núcleo Docente Estruturante (NDE) , sendo inviável haver inúmeras 71 

reuniões mensais, entre as reuniões de colegiado de curso, de departamento, de escola e de 72 

centro, contabilizando, ainda, as reuniões externas. O Pró-Reitor de Graduação em Exercício 73 

explicou que colegiado de curso e o NDE eram reuniões diferentes. Em seguida foi aprovado o 74 

segundo item. Já na discussão do terceiro item, a Diretora da Escola de Medicina, professora 75 

Maria Lúcia Pires, ressaltou a importância de realizar um paralelo entre as atribuições dos 76 

Diretores e as dos Coordenadores, de modo a pormenorizar as atividades e procedimentos de 77 

cada um. Diante do exposto, o professor Marcos Luiz de Cavalcanti Miranda solicitou que 78 

discutissem os itens em cada Centro de Ciência, sendo os Decanos responsáveis por organizar as 79 

sugestões e, posteriormente, enviá-las à PROGRAD, por meio de memorando. Por conseguinte, 80 

a Câmara se reuniria novamente para deliberar em vinte e quatro de janeiro de dois mil e treze.  81 

Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 82 

reunião, da qual eu, Christiane Estevam dos Santos, secretária ad hoc da reunião, lavrei a 83 

presente ata, que, após aprovação, foi assinada pelo Senhor Presidente, bem como por mim. 84 
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Prof. Marcos Luiz de Cavalcanti Miranda 86 

Pró-Reitor de Graduação em Exercício 87 
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Secretária da reunião 90 


