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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 29 de janeiro de 2015. 

 

Aos vinte e nove dias de janeiro de dois mil e quinze, às duas horas e trinta minutos, reuni-1 

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

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

membros da Câmara de Graduação, conforme a lista de presença anexa, presidida pela Profes-4 

sora Loreine Hermida da Silva e Silva, Pró-Reitora de Graduação e Presidente da Câmara de 5 

Graduação. 1. Informes da Pró-Reitoria da Graduação. 1.1. Publicações. A Professora 6 

Loreine informou que, ao final do mês de fevereiro do ano corrente, as atas da Câmara de 7 

Graduação, assim como o Manual do Estudante de Graduação, estariam disponíveis no site da 8 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 1.2. Plano e Relatório de Atividades Docentes. A 9 

Professora Loreine agradeceu ao Professor Angelo Malaquias Telesforo, Coordenador do 10 

Curso de Biomedicina (Bacharelado – M/V) e equipe pela edição do Planejamento e Relatório 11 

para os professores. Ainda com a palavra, ela discorreu sobre o conteúdo do documento e 12 

informou que, tão logo fosse possível, enviaria aos membros da Câmara, para apreciação, a 13 

proposta de Ordem de Serviço do mesmo. 1.3. Programa de Egressos. O Professor Alcides 14 

Wagner Serpa Guarino, Diretor da Diretoria de Programas e Atividades Especiais de Ensino 15 

de Graduação (DPAE), da PROGRAD, informou que já estava disponível na página da 16 

UNIRIO o link acerca do Programa de Egressos. Ele ressaltou a importância do Programa e 17 

solicitou ampla divulgação por parte dos membros da Câmara. A Professora Loreine ressaltou 18 

que aos dados dos egressos são requeridos para diversos fins e citou exemplos, como para 19 

avaliação de cursos do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 20 

Teixeira), e elucidou dúvidas dos presentes sobre o assunto. 1.4. Bolsa de Monitoria. O 21 

Professor Alcides desculpou-se pela falha no sistema on line de inscrições da Bolsa de 22 

Monitoria e informou que o mesmo já estava funcionando normalmente. Ele discorreu sobre o 23 

cronograma e, também, sobre as vantagens do sistema. 2. Vagas docentes de Graduação. A 24 

Professora Loreine citou o Memorando Circular PROGRAD nº 001/2015, que solicita a 25 

cessão de vagas docentes, de modo a propiciar o cumprimento de compromissos acadêmicos 26 

de alguns cursos. Ela informou que, além de não ter havido nenhuma manifestação para 27 

permuta de vagas até aquele momento, foi solicitada, ainda, uma vaga para a disciplina de 28 

Semiologia, da Escola de Medicina e Cirurgia. A Professora Loreine ressaltou que não havia 29 

previsão de novo lote de vagas. Manifestaram-se a Professora Liliane Ferreira Mundim, 30 

Coordenadora do curso de Teatro (Licenciatura – V/N), que fez questionamentos sobre as 31 
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vagas, elucidados pela Professora pela Professora Loreine; o Professor Bruno José da Cruz 32 

Oliveira, Suplente da Direção da Escola de Serviço Social, que discorreu sobre o cenário atual 33 

do quantitativo de professores dessa Escola; o Professor convidado Marcelo Costa Velho 34 

Mendes de Azevedo, do Departamento de Semiologia, da Escola de Medicina e Cirurgia, que, 35 

primeiramente, discorreu sobre a disciplina de Semiologia, ressaltando a importância dessa 36 

disciplina, assim como, a reformulação no projeto político pedagógico do curso de Medicina e 37 

a necessidade de convocação de um candidato docente pra o Departamento da disciplina; a 38 

Professora Simone da Rocha Weitzel, Diretora da Escola de Biblioteconomia, que discorreu 39 

sobre a reunião da Câmara de Graduação realizada no ano de 2012, cujo tópico foi a 40 

destinação de vagas docentes, as quais, segundo ela, não foram completadas, e também sobre 41 

as mudanças que ocorrem nos cursos que demandam mais vagas docentes. A Professora 42 

confirmou que as vagas demandadas à época não foram preenchidas, que a UNIRIO não havia 43 

mais recebido novo lote de vagas e, ainda que, atualmente já haviam novas demandas. 44 

Manifestaram-se o Professor Guilherme Simões Lins, Suplente da Direção da Escola de 45 

Ciência Jurídica, que discorreu sobre os problemas da Escola de Ciência Política; o Professor 46 

Eduardo da Silva Alentejo, Coordenador do curso de Biblioteconomia (Bacharelado – N), que 47 

discorreu sobre as patologias dos docentes do ensino superior no Brasil; o Professor CARLOS 48 

HENRIQUE SOARES CAETANO, Diretor do Instituto de Biociências, que discorreu sobre 49 

como as disciplinas são administradas no curso de Biociências e o uso de critérios para a 50 

distribuição de vagas.. Com a palavra, a Professora Loreine informou que a Câmara 51 

estabeleceria critérios para a distribuição de vagas baseados na primeira demanda de 52 

necessidade e, ainda, sugeriu, para a Escola de Serviço Social, o programa de Mobilidade 53 

Nacional ANDIFES como uma solução para as disciplinas não ofertadas na UNIRIO. 54 

Finalizando, a Professora Loreine informou que o Fórum de Bacharelados ocorreria em maio 55 

do ano corrente. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu 56 

por encerrada a reunião, da qual eu, Christiane Estevam dos Santos, secretária da reunião, 57 

lavrei a presente ata, que, após aprovação, foi assinada pela Senhora Presidente, bem como 58 

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 


