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Ata da Reunião Ordinária da Câmara de 
Graduação, realizada em 29 de abril de 2013. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta 

minutos, reuniram-se, na Sala dos Conselhos Superiores, os Membros da Câmara de 

Graduação, convocados pela Presidente da Câmara de Graduação, cujas assinaturas 

constam da lista de presença. O Professor ALCIDES WAGNER SERPA GUARINO, 

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

abriu a sessão informando que na semana anterior havia enviado um e-mail solicitando 

aos coordenadores de curso a relação de estagiários para posterior envio à empresa 

responsável pelo seguro dos alunos da UNIRIO e enumerou quais os dados necessários. 

Ele informou ainda que naquele dia havia sido publicado no Diário Oficial da União o 

edital para três concursos de professor substituto com o objetivo de cobrir licenças-

maternidade e que, em razão da urgência da reposição, o prazo para inscrição havia sido 

reduzido para oito dias úteis, por isso, pediu ampla divulgação nas Escolas. Com a 

palavra, a Professora LOREINE HERMIDA DA SILVA E SILVA, Pró-Reitora de 

Graduação e Presidente da Câmara de Graduação, informou que a PROGRAD (Pró-

Reitoria de Graduação) havia feito a consolidação do quantitativo de vagas ociosas 

enviado pelas Escolas, no entanto, poucas destas tinham classificado as vagas como 

sendo de transferência, de reingresso ou de revinculação, e como o edital precisava ser 

publicado até o dia dois de maio de dois mil e treze, a PROGRAD elaborou um 

memorando com um quadro para classificação do quantitativo de cada Escola para que 

fosse preenchido durante a sessão da Câmara. Feita a distribuição dos memorandos, a 

Professora Loreine esclareceu o que era cada tipo de vaga e enfatizou que a única forma 

de acesso da UNIRIO era o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). A Professor 

VALÉRIA CRISTINA LOPES WILKE, Diretora da Faculdade de Filosofia,  ressaltou que 

havia enviado um documento à PROGRAD solicitando que fosse discutido na Câmara de 

Graduação a possibilidade de encaminhar uma norma para o CONSEPE (Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão) mudando a forma de ingresso para o reingresso, uma vez 

que o que habilita o candidato é o diploma do curso superior e não o modo como ele 

entrou na universidade. A Professora Loreine explicou que a assistência estudantil da 

universidade era bastante elevada pelo fato de a UNIRIO está totalmente no Sisu 

(Sistema de Seleção Unificada) e que caso a universidade saísse dessa modalidade 

haveria uma perda de assistência em valores na matriz orçamentária, por isso todas as 

decisões deveriam ser estudadas pensando na universidade como um todo. Em relação 

ao quadro do quantitativo de vagas ociosas, a Professora Loreine informou que as 

Escolas que não entregassem a classificação até o fim da sessão, suas respectivas vagas 

seriam todas destinadas à transferência externa. Dando continuidade à sessão, a 

Professor Loreine informou que a falta de quorum nas duas últimas reuniões da Câmara 

de Graduação tinham inviabilizado algumas questões e por isso ela sugeriu que a 

composição da Câmara fosse revista na próxima sessão. Ela enfatizou que o primeiro 
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item da pauta da sessão corrente, referente à comunicação da composição da Comissão 

de Avaliação das Bolsas de Ensino, deveriam ter sido exposto na última reunião, porém, 

como não houve quorum foi necessária a elaboração de uma Ordem de Serviço para os 

Técnicos em Assuntos Educacionais para, assim, viabilizar a análise dos projetos de 

bolsas de ensino. A Professora Loreine explicou que, além dos Técnicos, foi acrescentada 

a Pedagoga da PROGRAD, a servidora Diana Cristina Alves da Penha Grijo dos Santos. 

A Professora Loreine passou então para o segundo item da pauta, apresentação do 

PROJÓIA, que ela explicou tratar-se de um projeto que estava sendo montado pela 

PROGRAD com o objetivo ter o cadastro e monitoramento dos egressos nas Escolas. Ela 

ressaltou a importância do projeto para evitar a evasão dos alunos ingressantes e 

informou que, em um primeiro momento, o projeto havia sido enviado para análise da 

Resolução na Procuradoria mas que posteriormente seria apresentado à Câmara de 

Graduação e, então, ao CONSEPE. A Professora Loreine informou que na próxima 

sessão da Câmara seria apresentada a minuta do projeto para Bolsa de Tutoria Especial 

e que o mesmo estava no aguardo da primeira matrícula dos alunos cotistas para ser 

implementado. Ela explicou ainda a necessidade de ser fazer um projeto piloto com os 

componentes curriculares com maior dificuldade para analisar onde investir. Novas 

dúvidas a respeito das  diferenças entre tipos de vagas ociosas foram levantadas e 

esclarecidas pela Professora Lorein, que também informou que as transferências internas 

continuavam suspensas, por ordem do Reitor, aguardando o parecer do Procurador da 

UNIRIO. O Professor HERSZ DAWID KORENCHENDLER se retirou do recinto para 

dirigir-se à COSEA (Coordenação de Seleção e Acesso).  A Professora Loreine passou 

para o terceiro item da pauta, “Apreciação das Atribuições da Função de Diretores de 

Escola”. Ela apresentou o quadro com as funções dos coordenadores de curso e dos 

diretores, esclarecendo que as funções dos coordenadores iriam para votação na próxima 

reunião do CONSEPE. Com a palavra, o Professor Alcides iniciou leitura das funções dos 

diretores. A Professora VIVIANE BECKER NARVAES, Coordenadora do curso de Teatro, 

pediu atenção para separação das atividades de coordenação, do coordenador de curso, 

e das atividades de execução, do servidor técnico-administrativo. O Professor ANGEL 

CUSTÓDIO JESUS PALOMERO, Coordenador do curso de Artes Cênicas, enfatizou a 

diferença dos termos “atribuição” e “tarefa”. A Professora Loreine esclareceu que os 

Coordenadores precisam supervisionar e monitorar, não necessariamente executar. O 

primeiro item foi modificado e passou a ter a seguinte redação: “Planejar, coordenar, 

supervisionar e orientar as atividades acadêmicas e administrativas da 

Escola/Faculdade/Instituto de sua competência, cumprindo e fazendo cumprir as 

deliberações do Colegiado da Escola/Faculdade/Instituto e as determinações dos Órgãos 

Superiores e da legislação vigente”. O item número dois foi mantido com a redação 

original. O item número três foi lido pelo Professor Alcides, discutido e passou a ter a 

seguinte redação: “Encaminhar os relatórios das Comissões Internas de Avaliação dos 

Cursos de Graduação (CIAC), ao Decano do Centro Acadêmico”.  O Professor Alcides 
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então passou à leitura do item número quatro. A Professora Valéria Wilke esclareceu que 

a redação apresentada não interferia na composição do CONSEPE, apenas enumerava 

uma das atribuições diretor de escola. O item foi modificado e foi aprovado com a 

seguinte redação: “Integrar o Conselho do Centro Acadêmico e o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UNIRIO”. Após a leitura do item número cinco, pela Professora 

Loreine, o Professor Marcos Miranda ponderou que os diretores não poderiam integrar a 

comissão de matrícula por serem instância recursal. A redação do item foi modificada 

para “Avaliar, em sede, de recurso, as deliberações da comissão de matrícula de cada 

curso e encaminhar ao colegiado de Escola”. O item número 6 foi lido pela Professora 

Loreine e a Professora ROSÂNGELA MARIA DE AZEVEDO GOMES, Decana do Centro 

de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP), sugeriu que fosse retirado da redação deste o 

termo “membro-nato”. O texto passou a ter a seguinte redação “Acompanhar as 

atividades dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação“. Os 

itens 7 e 8 foram lidos  pela Professora Loreine e  permaneceram sem modificações. 

Dando continuidade à sessão, a Professora Loreine informou que, no dia cinco de maio 

de dois mil e treze, seriam iniciados os fóruns, mas que devido à última greve, a agenda 

da PROGRAD estava atrasada e essa data foi postergada. Ela relembrou que houve um 

fórum das licenciaturas, ocorrido entre o final do ano de dois mil e sete e o início do ano 

de dois mil e oito, logo, a seqüência dos fóruns seria iniciada pelos Bacharelados, pois 

estes nunca tinham sido ouvidos, passando depois para as Licenciaturas. Ela informou 

que as novas datas seriam repassadas e explicou que em um turno seriam ministradas 

palestras e que o turno seguinte seria aberto para abertura de grupos de estudo e o que 

fosse produzido por estes seria captado e analisado pela PROGRAD. Nada mais havendo 

a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai 

por mim assinada, Christiane Estevam dos Santos, secretária da reunião, e pelo senhora 

Pró-Reitora de Graduação. 

 

 
_____________________________ 
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Secretária da Reunião 
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Pró-Reitora de Graduação e Presidente da 
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