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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 25 de setembro de 2013. 

 

 

Aos vinte e cinco dias de setembro de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

reuniram-se, no Auditório Vera Janacópulos da UNIRIO, localizado na Avenida Pasteur, 296, 2 

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

lista de presença anexa, presididos pela Pró-Reitora de Graduação, Professora Loreine 4 

Hermida da Silva e Silva. Ao iniciar a reunião, a pró-reitora, em razão da extensa pauta, optou 5 

por discutir o item Assuntos Gerais, à medida que os demais membros comparecessem.  6 

1. Assuntos Gerais. 1.1. Agenda da UNIRIO. A Presidente informou que seriam 7 

distribuídas nos Centros as agendas da UNIRIO, contendo informações gerais sobre a 8 

universidade e páginas para anotações. Ela informou ainda que o número de impressões foi 9 

baseado no quantitativo de alunos do segundo semestre de 2013. 1.2. Guia do Estudante. A 10 

Presidente parabenizou os cursos que preencheram o Guia do Estudante, explicando que esta 11 

publicação era um meio de divulgação dos cursos de graduação, por isso a importância da 12 

participação da UNIRIO para a projeção da universidade em todo o país. Ela informou que os 13 

formulários passariam a ser enviados para as Decanias com o intuito de motivar os 14 

coordenadores de cursos a preenchê-los. 1.3. Semana de Integração Acadêmica (SIA). O 15 

Professor Alcides Wagner Serpa Guarino, Diretor do Departamento de Documentação e 16 

Registro de Assuntos Docentes (DDRAD), informou que a Semana de Integração Acadêmica 17 

seria realizada de 21 a 27 de outubro e solicitou que os professores não marcassem avaliações 18 

durante o período do evento, por recomendação da Reitoria da Universidade.  O Professor 19 

Flávio Leal da Silva, Coordenador do Curso de Arquivologia (bacharelado - noturno) sugeriu 20 

mais atividades deste evento no turno noturno. O Professor Alcides informou que em breve 21 

seriam divulgados os turnos das apresentações, enfatizando que o turno da noite estava 22 

incluído. O Professor Alcides informou que os pôsteres seriam confeccionados pelos próprios 23 

professores. 1.4. Site da PROGRAD. Com a palavra, o Professor Marcos Luiz Cavalcanti de 24 

Miranda, Diretor do Departamento de Documentação e Registro Acadêmico (DDRA), 25 

esclareceu que alterações, informações e dúvidas a cerca de cursos de graduação eram 26 

competência da Divisão de Currículos e Programas (DCP), responsável também pela 27 

publicação de tais informações no site da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 1.5. 28 

Recodificação dos componentes curriculares. Ainda com a palavra, o Professor Marcos 29 

Miranda informou que seria feito contato com alguns chefes de departamento novos e 30 
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coordenadores de curso em função da recodificação de componentes curriculares. 1.6. 31 

Reunião com coordenadores de curso. O Professor Marcos Miranda esclareceu que o e-mail 32 

com este tópico era destinado especificamente aos coordenadores de curso vinculados à 33 

questão da formação continuada de professores. 2. Transferência Interna. A Presidente 34 

abriu espaço para discussão da minuta de Resolução a cerca do processo de mudança de 35 

curso, enviada anteriormente aos componentes da Câmara de Graduação. O texto deste 36 

documento foi projetado para apreciação pelos presentes. A Presidente esclareceu aquela nova 37 

resolução estava sendo apresentada porque a Escola de Ciências Jurídicas havia entrado com 38 

um recurso junto à Procuradoria da universidade, alegando inconstitucionalidade da norma, o 39 

que levou a suspensão da antiga resolução pelo Magnífico Reitor. Ela informou ainda que 40 

nova Resolução havia sido elaborada conforme as orientações da Procuradoria. Manifestaram-41 

se sobre este tópico a Diretora da Escola de Letras, Maria Helena Vicente Werneck; a Decana 42 

do Centro de Letras e Artes (CLA), Professora Carole Gubernikoff; a coordenadora do curso 43 

de Medicina (bacharelado – m/v), Maria Marta Regal de Lima Tortori; o Diretor do 44 

Departamento de Documentação e Registro Acadêmico (DDRA), Marcos Luiz Cavalcanti de 45 

Miranda; a Diretora da Escola de Educação, Sandra Albernaz de Medeiros; o Diretor da 46 

Escola de Teatro, Luciano Pires Maia; o coordenador do curso de Ciência Política, José Paulo 47 

Martins Júnior; a Diretora da Escola de Enfermagem, Profª Almerinda Moreira; e o 48 

coordenador do curso de Arquivologia, Prof. Flávio Leal da Silva, que questionou o que 49 

gerou a alteração da resolução sobre transferência interna. A Presidente novamente discorreu 50 

sobre como foi iniciado o processo de modificação da citada Resolução. Manifestou-se a 51 

Diretora da Escola de Engenharia de Produção, Profª Cládice Nóbile Diniz, informando que, 52 

da forma como estavam ocorrendo, as transferências para sua Escola estavam 53 

sobrecarregando os primeiros períodos, e levantou questões sobre o funcionamento das vagas 54 

ociosas, que foram elucidadas pelo Professores Marcos Miranda e Alcides Guarino. A 55 

Diretora da Escola de História, Profª Mirian Cabral Coser, questionou quais medidas 56 

deveriam ser tomadas com os pedidos de transferência, tendo em vista que estes estavam 57 

suspensos. A Presidente esclareceu haveria um edital englobando os pedidos feitos no período 58 

da suspensão. Ainda sobre a nova resolução, manifestaram-se os coordenadores do curso de 59 

Direito (bacharelado – noturno), Prof. Walter dos Santos Rodrigues; do curso de Matemática 60 

(licenciatura – noturno), Prof. Fábio Luiz Borges Simas; do curso de Música (licenciatura – 61 

v/n), Profª Silvia Garcia Sobreira; do curso de Medicina, Profª Maria Marta Regal de Lima 62 

Tortori; e a Decana do Centro de Letras e Artes (CLA), Profª Carole Gubernikoff. Novamente 63 

com a palavra, o coordenador do curso de Direito (bacharelado – noturno), Prof. Walter dos 64 

Santos Rodrigues discorreu sobre a sua preocupação pessoal a respeito da abertura de uma 65 
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brecha no sistema decorrente da retirada do inciso 5º artigo 4 a questão dos centros afins, 66 

configurando uma burlagem ao ingresso. O Diretor da Coordenação de Seleção e Acesso 67 

(COSEA), Roberto Vianna, explicou o funcionamento do sistema de seleção e acesso ao 68 

ensino superior. Submetida a votação, a minuta de resolução foi aprovada pelos presentes. 3. 69 

Fórum de Licenciaturas. A Presidente informou que, devido a uma série de eventos 70 

nacionais da educação, a previsão para realização do Fórum de Licenciaturas, que seria 71 

realizado em novembro, seria início de 2014, entre os meses de março e abril. Ela informou 72 

ainda que a PROGRAD passou a ser responsável pelo curso de Pedagogia à distância para 73 

moçambicanos. 3.1. Aniversário de 123 anos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto: foi 74 

feito o convite para participação da amostra, nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, no 75 

Auditório Vera Janacópulos. 4. Programa de Aprimoramento Discente (PRAGID): a 76 

Presidente informou este tópico seria postergado para a próxima reunião. 5. Regulamento da 77 

Graduação. Solicitou-se a impressão e leitura do Regulamento da Graduação. Foi informado 78 

que seriam enviados aos presentes os artigos e algumas Resoluções relacionadas aos mesmos. 79 

de que se tratam os artigos para serem modificadas. Nada mais havendo a tratar, a presidente 80 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Christiane Estevam 81 

dos Santos, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, após aprovação, foi assinada pela 82 

Senhora Presidente, bem como por mim. 83 

 84 

Profa. Loreine Hermida da Silva e Silva 85 

Pró-Reitora de Graduação e 86 

Presidente da Câmara de Graduação 87 

 88 

Christiane Estevam dos Santos 89 

Secretária da reunião 90 


