
1/2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

 

Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, realizada em 5 de agosto de 2014. 

 

Aos cinco dias de agosto de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se, no 1 

Auditório Vera Janacópulos da UNIRIO, localizado na Avenida Pasteur, 296, Urca, CEP 22290-2 

240, Rio de Janeiro, RJ, os membros da Câmara de Graduação, conforme a lista de presença 3 

anexa, presidida pela Professora Loreine Hermida da Silva e Silva, Pró-Reitora de Graduação e 4 

Presidente da Câmara de Graduação. A Presidente procedeu aos informes. 1. Informes da Pró-5 

Reitoria da Graduação. 1.1. Edital de Vagas Ociosas. Manifestaram-se sobre o assunto a Co-6 

ordenadora do Curso de Medicina (Bacharelado – Integral) Professora Maria Marta Regal de 7 

Lima Tortori, e a Diretora da Escola de Engenharia de Produção Professora Cládice Nóbile 8 

Diniz. A Professora Loreine informou que seria feita uma reunião com os Diretores de Unidades 9 

Acadêmicas e respectivos Coordenadores de Curso para tratar do assunto e, oportunamente, 10 

informou que a PROGRAD elaborava o Manual do Coordenador de Curso. A Coordenadora do 11 

Curso de Engenharia de Produção (Bacharelado – Noturno), Professora Andreia Ribeiro Ayres, 12 

parabenizou a iniciativa e sugeriu a participação de um representante da Diretoria de Tecnologia 13 

da Informação e Comunicação (DTIC), com o intuito de orientá-los quanto aos relatórios utiliza-14 

dos para determinados procedimentos. Manifestaram-se, ainda, a Decana do Centro de Letras e 15 

Artes (CLA), Professora Carole Gubernikoff, quem sugeriu um sistema único para os procedi-16 

mentos de matrícula; o Diretor da Escola de Ciências Jurídicas, Professor Daniel Queiroz Pereira, 17 

de maneira a apresentar sua preocupação quanto aos critérios de seleção para admissão de alunos 18 

via transferência interna/externa, sobretudo os candidatos que visavam ingressar no curso de 19 

Direito, e sobre alguns pontos que não foram contemplados na resolução que trata desse assunto; 20 

o Diretor da Escola de Teatro, Professor Luciano Pires Maia, com a sugestão de que o edital 21 

fosse mais claro ao se referir a instituições públicas e/ou privadas e que também o prazo para 22 

inscrições fosse mais longo. 1.2. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). A Coorde-23 

nadora do Curso de Teatro (Licenciatura – Integral), Professora Liliane Ferreira Mundim, questi-24 

onou sobre a morosidade da movimentação dos processos de afastamento de docentes, uma vez 25 

que tal assunto passou a ser tratado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), cuja lo-26 

calização física passou a ser no Centro da cidade. O Diretor do Departamento de Documentação 27 

e Registro de Assuntos Docentes (DDRAD), Professor Alcides Wagner Serpa Guarino, esclare-28 

ceu que toda a atividade administrativa envolvendo docente seria tratada pela PROGEPE, e que 29 

no último semestre foram realizadas reuniões do DDRAD com a PROGEPE para interá-los sobre 30 

os assuntos que antes eram tratados por aquele Departamento, os quais passariam a ser incum-31 

bência dessa Pró-Reitoria. Ele informou, ainda, que os processos relacionados a esses assuntos 32 
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deveriam ser encaminhados diretamente para a PROGEPE. 2. Semana de Integração Acadê-33 

mica (SIA). A Professora Loreine informou que naquele dia seria publicada na página da 34 

PROGRAD a regulamentação da Semana de Integração Acadêmica de 2014 e enfatizou que a 35 

PROGRAD não mais se responsabilizaria por documentação de Monitor Voluntário não cadas-36 

trado na Universidade. 3. Agendamento do Fórum de Licenciaturas da UNIRIO. A Profes-37 

sora Loreine informou que o Fórum seria realizado entre onze e treze de novembro de dois mil e 38 

quatorze, discorreu sobre a organização e relacionou os nomes dos Professores convidados a 39 

participar até aquele momento. 4. Distribuição de vagas docentes (Professor Titular). A Pro-40 

fessora Loreine informou que a UNIRIO recebera duas vagas para Professores Titulares proveni-41 

entes de concurso público e que o prazo para realização do certame era de seis meses, a contar do 42 

recebimento das vagas, o qual ocorrera já havia dois meses. Ela disse ser necessário decidir o 43 

destino das vagas e enviar a decisão para a PROGEPE. Manifestaram-se a Decana do Centro de 44 

Letras e Artes (CLA), Professora Carole Gubernikoff, quem informou haver muitas vagas ocio-45 

sas de Professor Titular no CLA; o Suplente do Coordenador do Curso de Pedagogia (EAD – 46 

Licenciatura), Professor Leonardo Villela de Castro, com a sugestão de adotar critérios mínimos 47 

para a escolha; a Diretora da Escola de Serviço Social, Professora Janaína Bilate Martins, de 48 

maneira a corroborar a sugestão do Suplente do Coordenador do Curso de Pedagogia (EAD – 49 

Licenciatura). Com a palavra, a Presidente sugeriu que a questão fosse discutida internamente 50 

nas Unidades Acadêmicas e que a decisão de cada uma fosse enviada à PROGRAD até o dia 51 

vinte quatro daquele mês, para que, dessa forma, o assunto fosse discutido na próxima reunião da 52 

Câmara de Graduação. Assim, manifestou-se a Decana do Centro de Ciências Jurídicas e Políti-53 

cas (CCJP), Professora Rosângela Maria de Azevedo Gomes, com o questionamento sobre a 54 

forma como assunto deveria ser discutido nas Unidades Acadêmicas. Nada mais havendo a tra-55 

tar, o Diretor do Departamento de Documentação e Registro Acadêmico (DDRA) e substituto da 56 

presidente, Professor Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda, agradeceu a presença de todos e deu 57 

por encerrada a reunião, da qual eu, Christiane Estevam dos Santos, secretária da reunião, lavrei 58 

a presente ata, que, após aprovação, foi assinada pela Senhora Presidente, bem como por mim. 59 

Profa. Loreine Hermida da Silva e Silva 60 

Pró-Reitora de Graduação e 61 

Presidente da Câmara de Graduação 62 

Christiane Estevam dos Santos 63 

Secretária da reunião 64 


