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Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, 
realizada em 23 de maio de 2013. 

Aos vinte e três 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 MARCOS LUIZ CAVALCANTI DE MIRANDA, Diretor do Departamento 

de Documentação e Registro Acadêmico (DDRA) abriu a sessão procedendo aos informes. O 

primeiro informe solicitava os e-mails dos componentes da Câmara de Graduação, pois a 

convocação e demais matérias relacionadas a mesma passariam a ser apenas por via 

eletrônica.  O segundo informe dizia respeito ao Projeto PROJÓIA, que como um dos itens da 

pauta da presente reunião, seria posto em discussão durante a sessão. O terceiro informe 

solicitava a demanda de vagas, de acordo com o Memorando Circular Prograd N. 073/2013, 

pois somente a Escola de Enfermagem e a Escola de Matemática haviam atendido à 

solicitação. O Professor Marcos relembrou que o prazo era até o dia 24 de maio de 2013 e 

pediu também que fosse enviado por e-mail. O quarto informe solicitava a análise do currículo 

lattes dos docentes avaliadores de curso para conferir a formação condiz o curso a ser 

avaliado. O quinto informe ressaltou que a PROGRAD possuía uma Resolução regulando a 

saída de alunos dos cursos de graduação para atividades extra-muros e segundo a qual é 

necessária a presença de um docente ou funcionário da instituição quando os estudantes 

estiverem em veículo da Universidade ou sob sua responsabilidade. O sexto informe tratou dos 

novos departamentos de ensino, pois na iminência de serem avaliados, foi notado que alguns 

cursos não tinham departamentos específicos, tais como os cursos de Letras (Bacharelado e 

Licenciatura), Engenharia, Filosofia.  Após a avaliação, o curso de Serviço Social, criado dentro 

do departamento de Arquivologia, conseguiu a criação do seu próprio departamento. Assim, o 

Professor Marcos informou que também foram autorizadas as criações dos departamentos do 

demais citados. Ele informou ainda que haveria o desmembramento do departamento de 

Filosofia e Ciências Sociais e a criação do curso de licenciatura em Ciências Sociais, cujo 

projeto pedagógico provavelmente seria enviado aos presentes em junho. Encerrando este 

informe, o Professor Marcos sugeriu que os demais interessados na criação de departamentos 

fizessem suas solicitações. O sétimo informe tratou da proposta de um programa de tutoria 

especial. Em decorrência dessa proposta, o Professor Marcos solicitou que fosse feito 

levantamento dos componentes curriculares do primeiro e segundo período que mais 

apresentassem problemas como retenção/reprovação, pois o programa tinha o intuito de 

proporcionar a assistência de alunos iniciantes por estudantes de períodos mais avançados. O 

prazo firmado para entrega desse documento foi 10 de julho de 2013. O oitavo informe foi 

quanto a revisão da composição da Câmara de Graduação que seria feita em breve. O nono 

informe tratou dos cursos EAD (Ensino a Distância). O Professor Marcos relatou que havia 

problemas quanto equivalência de componentes curriculares no SIE (Sistema de Informações 

para o Ensino) e no SITACAD (Sistema Acadêmico do Cederj). Ele informou que o servidor 

Ramon, responsável pela implantação dos componentes curriculares no sistema, estava 

fazendo um levantamento das pendências e que ao seu término, a PROGRAD entraria em 

contato com os Coordenadores dos cursos com necessidade de ajuste. O décimo informe, 
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sobre responsabilidade de disciplinas, o Professor Marcos ressaltou que, de acordo com o 

Regimento Interno, as portarias sobre essa questão eram assinadas pelo Decano. O décimo 

primeiro informe tratava da solicitação de banca para concurso. O Professor Marcos enfatizou 

que, de acordo com a Resolução 1945, é necessário que essa documentação venham 

acompanhada de ata dos centros acadêmicos. O último informe, a respeito de duas vagas 

docentes recebidas pela Universidade e que seriam encaminhadas para o IBIO (Instituto de 

Biociências) e para a Escola de Biblioteconomia. O Professor Marcos explicou que essa 

decisão tinha como intuito a reposição das vagas cedidas por esse Instituto e essa Escola na 

reunião da Câmara de Graduação do dia 30 de novembro de 2012. O Professor ALCIDES 

WAGNER SERPA GUARINO, Diretor do Departamento de Documentação e Registro de 

Assuntos Docentes (DDRAD) deu continuidade à sessão iniciando a leitura das atribuições dos 

Diretores de Escolas a serem discutidas. Após ampla discussão, os itens pendentes foram 

aprovados pelos presentes com as seguintes redações a seguir. Item 1: “Promover e 

implementar ações que fortaleçam a comunicação e parcerias com outras instituições”; item 2: 

“Encaminhar às instâncias superiores, ao final de cada período letivo, o Relatório de Gestão do 

exercício anterior e o Plano de Atividades para o novo período”; item 3: Implementar as 

políticas da UNIRIO para o ensino, a pesquisa e a extensão na Escola/Faculdade/Instituto, 

fortalecendo a interação entre as áreas”; item 4: "Acompanhar a oferta dos componentes 

curriculares dos cursos no Sistema de Informações para o Ensino – SIE”; item 5: “Zelar pelo 

cumprimento dos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico da UNIRIO e nos calendários 

externos”. A Professor Loreine Hermida da Silva e Silva, Pró-Reitora de Graduação e 

Presidente da Câmara de Graduação, justificou sua ausência e assumiu a sessão. A 

Professora Loreine informou que, com a conclusão da redação das atribuições dos 

Coordenadores de Cursos e dos Diretores de Escola, a Ordem de Serviço 

PROGRAD/PROPLAN 001/2008, que determina as atribuições de operacionalização junto ao 

SIE,  seria alterada. A Professora Loreine passou, então, para o item 3 da pauta da sessão a 

respeito do Projeto PROJÓIA. Ela explicou tratar-se de um projeto para monitoramento de 

egressos dos cursos de graduação e que Procuradoria da UNIRIO já havia analisado o 

processo com parecer positivo. A Professora....... disse ter uma colega de departamento com 

um projeto de extensão, já registrado e com bolsista, voltado para dar suporte aos alunos 

recém-egressos, principalmente de graduação, e questionou como fazer para integrar esse 

projeto ao PROJÓIA. A Professora Loreine explicou que o PROJÓIA era da universidade e que 

a captação de informações seria padronizada para todos os cursos de graduação. Ela 

continuou dizendo que  o foco do projeto era saber onde, o que e com o que os egressos estão 

trabalhando para, então, convidá-los a mostrar para os alunos ingressantes que a profissão 

tem valor e mercado de trabalho. Ela esclareceu que será feita uma bases de dados e que 

estas informações poderiam ser usadas pela professora do projeto de extensão. O projeto foi 

posto em votação e aprovado por unanimidade. A Professora Loreine deu continuidade à 

sessão com o item número 2 da pauta, a cerca do projeto PROTES. Ela explicou tratar-se de 

um programa de tutoria especial, com alunos de graduação tutorando alunos de graduação. 

Ela esclareceu que a Universidade Federal de Viçosa foi a pioneira do projeto, criado em 

decorrência das cotas para escola pública, reservas de vagas para professores e reservas de 
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vagas racial, implantadas naquela universidade, que evidenciaram as deficiências de alunos 

com dificuldades em alguma áreas da educação básica e do ensino médio. A Professora 

Loreine disse que não seria possível fazer tutoria para todas as disciplinas, por isso a proposta 

era, a critério dos Coordenadores de Curso,  fazer um levantamento dos dois componentes 

curriculares que mais retém alunos no primeiro e no segundo período para, então, ser criada a 

bolsa de tutoria especial para alunos de períodos mais avançados. O Professor ÂNGELO 

MALAQUIAS TELEFORO, Coordenador do curso de Biomedicina, ressaltou a dificuldade de 

encontrar aluno do sexto ou sétimo período disposto a ser tutor de Matemática I, por exemplo, 

e se seria possível buscar aluno para tutoria em outro curso. A Professora Loreine disse que 

seria possível e esclareceu ainda que o objetivo do programa era tentar minimizar a retenção e 

a evasão.  O prazo firmado para entrega desse levantamento foi 10 de junho. A Professora 

CLÁDICE NÓBILE DINIZ, Diretora da Escola de Engenharia de Produção, ressaltou a 

importância da análise dos motivos que levam à retenção/evasão. A Professora Loreine 

informou que faria uma palestra para a Câmara de Graduação discorrendo sobre essa análise 

e exemplificou com o fato de muitos professores da universidade serem apenas bacharéis, sem 

licenciatura. Ela informou ainda que na próxima reunião da Câmara seria apresentado o projeto 

de formação continuada de professores a ser implantado na Unirio. Ela explicou se tratar de 

capitanear professores para ter contato com novas metodologias, tecnologias, ferramentas e 

para proporcionar uma base mínima para os bacharéis trabalharem com mais facilidade. O 

programa PROTES foi posto em votação e aprovado por unanimidade. A Professor Loreine 

informou que o último item da pauta, sobre encerrou  o PECOD, seria discutido na próxima 

reunião e informou ainda que haveria uma sessão extraordinária da Câmara de Graduação 

para tratar exclusivamente sobre importância mudança de paradigmas na Unirio para o devido 

cumprimento do calendário acadêmico e que a Pró-Reitora de Planejamento seria convidada, 

pois a mesma estava com uma ação dos órgãos de controle, do TCU, e disse ainda que a 

Unirio estava sendo monitorada há 2 anos porque os professores não lançavam as notas. Ela 

informou que o sistema seria fechado e que não haveria mais tolerância quanto aos prazos de 

lançamento. 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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