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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 16 de dezembro de 2014. 

 

Aos dezesseis dias de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

reuniram-se, no Auditório Vera Janacópulos da Universidade Federal do Estado do Rio de 2 

Janeiro (UNIRIO), localizado na Avenida Pasteur, 296, Urca, CEP 22290-240, Rio de 3 

Janeiro, RJ, os membros da Câmara de Graduação, conforme a lista de presença anexa, 4 

presidida pela Professora Loreine Hermida da Silva e Silva, Pró-Reitora de Graduação e 5 

Presidente da Câmara de Graduação. 1. Informes da Pró-Reitoria da Graduação. 1.1. 6 

Edital de bolsas de monitoria. O Diretor do Departamento de Documentação e Registro de 7 

Assuntos Docentes (DDRAD) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Prof. Dr. Alcides 8 

Wagner Serpa Guarino, concedeu informações acerca do edital de bolsas de monitoria, bem 9 

como apontou a página eletrônica da PROGRAD como endereço a ser consultado pelos 10 

docentes interessados nesse assunto. Além disso, discorreu sobre a emissão de certificado de 11 

monitoria, a qual era de responsabilidade exclusiva da PROGRAD, o que inviabilizava que 12 

docentes e demais dirigentes acadêmicos confeccionassem documentos análogos a esse 13 

certificado. 1.2. Carteiras de identificação estudantil. Com o objetivo de identificar 14 

estudantes e assegurar seus direitos, a empresa responsável coletou as imagens para a 15 

confecção das carteiras de identificação discente. Em razão do encerramento do prazo inicial, 16 

um novo período para a captura de fotografia seria anunciado em uma data vindoura, ainda a 17 

ser indicada pela PROGRAD. Além da carteira estudantil, os servidores da Universidade 18 

também seriam fotografados para emissão de carteira de identificação laboral.  19 

1.3. Calendário acadêmico de dois mil e quinze. A Presidente da reunião informou aos 20 

presentes que o calendário acadêmico deste ano seria divulgado pela Diretoria de Tecnologia 21 

de Informação e Comunicação (DTIC) da Pró-Reitoria de Planejamento. Apesar disso, 22 

posteriormente ao anúncio da DTIC, a PROGRAD publicaria em sua página eletrônica o 23 

referido calendário. 1.4. Seguro para discentes em estágio. O Diretor do DDRAD informou 24 

que o contrato de seguro destinado aos discentes em estágio já fora providenciado pela Pró-25 

Reitoria de Administração. 1.5. Edital de seleção de bolsas para o Programa de Educação 26 

Tutorial (PET). O resultado dos discentes contemplados com a concessão de bolsas do PET, 27 

segundo o Diretor do DDRAD, seria divulgado em dezessete de dezembro deste ano.  28 

2. Vagas docentes para a graduação. A Presidente da Câmara, inicialmente, mencionou que 29 

a solicitação de redistribuição de docente da Universidade Federal da Bahia relacionada à 30 

graduação de Teatro existia, ao contrário do que foi superficialmente anunciado. Com a 31 



2/3 

palavra, a Decana do Centro de Letras e Artes, Profa. Dra. Carole Gubernikoff, solicitou a 32 

listagem dos professores com as vagas que foram destinadas para a ampliação dos cursos de 33 

graduação, uma vez que a Escola de Teatro se encontrava em déficit havia anos. Além disso, a 34 

Diretora da Escola de Serviço Social, Profa. Dra. Janaína Bilate Martins, se manifestou ao 35 

apresentar o levantamento da atual conjuntura do curso em relação à quantidade de docente. A 36 

Presidente da reunião esclareceu que uma das razões para a ausência de liberação de novas 37 

vagas do MEC para a UNIRIO está baseada na decisão da academia de não criar campus 38 

universitário na região interiorana do Estado do Rio de Janeiro, o que desencadearia 39 

ampliação da mão de obra. Adicionalmente a esse aspecto, o período eleitoral impediu a 40 

liberação de novas vagas, de modo a ser possível a partir da posse dos recém-eleitos, em 41 

janeiro de 2015. Manifestaram-se, na ocasião, o Diretor da Escola de Nutrição, Prof. Dr. 42 

Anderson Junger Teodoro, a Coordenadora da Graduação em Medicina, Profa. Dra. Maria 43 

Marta Regal de Lima Tortori, e o Coordenador da Graduação em Ciências Ambientais, Prof. 44 

Dr. Carlos Augusto Assumpção de Figueiredo. Diante do exposto, a Presidente da reunião 45 

dirimiu as dúvidas ao apontar as diretrizes do MEC em relação ao quadro de vagas docente, 46 

sobretudo no que dizia respeito à relação curso/aluno/professor. Assim, o possível 47 

remanejamento de três vagas entre as graduações de Teatro e Serviço Social da UNIRIO foi 48 

apresentado à assembleia, de modo que os presentes consultasse suas unidades suas unidades 49 

acadêmicas para haver o remanejamento de vagas, comunicando à PROGRAD a decisão. 3. 50 

Apreciação do Relatório Final do Fórum de Licenciaturas da UNIRIO. Apresentado pela 51 

Presidente aos circunstantes, o Relatório foi aprovado com apenas três abstenções. Assim, 52 

esse documento serviria para delinear as ações das graduações da modalidade de licenciatura. 53 

Adicionalmente, a Presidente anunciou que no primeiro semestre de dois mil e quinze estava 54 

prevista outra edição do Fórum de Bacharelados, bem como outros eventos para atualização e 55 

discussão de assuntos educacionais. 4. Planejamento e Relatório de Ações da Graduação. 56 

Com o objetivo de registrar as ações desempenhadas no âmbito da graduação, além de 57 

propiciar o planejamento da gestão acadêmica, cada docente deveria desenvolver o Plano de 58 

Atividades Docente (PADoc) e o Relatório de Atividades Docente (RAD), instrumentos que 59 

seriam padronizados por uma comissão composta por docentes membros da Câmara, sendo 60 

eles titular e suplente de cada Centro de Ciências: a) Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 61 

(CCET): Prof. Mariano Gomes Pimentel (titular) e representante suplente a ser indicado; b) 62 

Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP): Prof. André Luiz Coelho Farias de Souza 63 

(titular) e José Paulo Martins Junior (suplente); c) Centro de Letras e Artes (CLA): Prof. 64 

Sérgio Azra Barrenechea (titular) e representante suplente a ser indicado; d) Centro de 65 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS): Prof. Angelo Malaquias Telesforo (titular e 66 
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presidente da comissão) e Prof. Carlos Augusto Assumpção de Figueiredo (suplente); e, e) 67 

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH): Profa. Valéria Cristina Lopes Wilke (titular) e 68 

Profa. Naira Christofoletti Silveira (suplente). Como contribuição às atividades dessa 69 

comissão, a Diretora da Escola de Enfermagem, Profa. Almerinda Moreira, forneceu um 70 

relatório docente feito na década de mil novecentos e noventa, o qual poderia servir como 71 

base para padronizar os relatórios docentes. Além disso, estabeleceu-se o prazo de 72 

apresentação dos trabalhos da comissão na primeira Câmara de dois mil e quinze, prevista 73 

para vinte e nove de janeiro de dois mil e quinze. Nada mais havendo a tratar, a presidente 74 

agradeceu a presença de todos, desejou boas festas e deu por encerrada a reunião, da qual eu, 75 

Renner Coelho Messias Alves, secretário da reunião, lavrei a presente ata, que, após 76 

aprovação, foi assinada pela Senhora Presidente, bem como por mim. 77 

Profa. Dra. Loreine Hermida da Silva e Silva 78 

Pró-Reitora de Graduação e 79 

da Presidente da Câmara de Graduação 80 

Renner Coelho Messias Alves 81 

Secretário da reunião 82 


