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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 26 de fevereiro de 2015. 

 

Aos vinte e seis dias de fevereiro de dois mil e quinze, 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 pelo Professor Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda, Pró-Reitor de Graduação em 5 

Exercício e representante da Presidente da Câmara de Graduação. 1. Informes da Pró-6 

Reitoria da Graduação. 1.1. Visita técnica para a licitação de lousas interativas. O 7 

Presidente da reunião anunciou que, como procedimento vital da licitação referente à 8 

aquisição e instalação de lousas interativas nas dependências da UNIRIO, conforme o 9 

processo administrativo 23102.006991/2013-14, visitas técnicas seriam realizadas pelas 10 

empresas interessadas nas unidades acadêmicas, de forma a analisarem as condições das salas 11 

em que aconteceriam as instalações desses equipamentos. Nesse sentido, o Presidente 12 

recomendou aos dirigentes acolher e acompanhar os candidatos desse certame.  1. 2. 13 

Prorrogação das inscrições do Programa de Tutoria Especial (PROTES). As inscrições 14 

para o PROTES, programa destinado a auxiliar estudantes (tutorandos) ingressantes na 15 

UNIRIO e àqueles reprovados nas disciplinas básicas no decorrer do curso de graduação, 16 

foram prorrogadas até quatro de março do ano corrente. 1.3. Lançamento do edital de 17 

seleção para o Programa de Acompanhamento de Discente de Graduação (PRADIG). 18 

Entre dois e doze de março deste ano, estariam abertas as inscrições para o PRADIG, o qual 19 

ofereceria cinquenta bolsas destinadas a estudantes dos cursos de Administração, 20 

Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência Política, Engenharia de Produção, Letras, Sistemas 21 

de Informação, Serviço Social e Turismo. Mais informações poderiam ser obtidas na página 22 

virtual da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 2. Planejamento e relatório de ações da 23 

graduação. 2.1. Planejamento da graduação. O Presidente solicitou aos dirigentes 24 

acadêmicos que apresentassem as ações já realizadas no âmbito da graduação, na próxima 25 

reunião ordinária da Câmara, prevista para trinta e um de março do corrente ano. Dessa 26 

forma, a PROGRAD consolidaria o planejamento das atividades da graduação na UNIRIO. 27 

2.2. Relatório de ações da graduação. Estabeleceu-se o prazo máximo de quatro de março 28 

do ano corrente para o envio de sugestões de aprimoramento ao Plano de Atividades Docente 29 

(PADoc) e ao Relatório de Atividades Docente (RAD). 3. Comissão para análise da Minuta 30 

das Normas da Graduação. Em razão das características das normas da graduação, a 31 
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Câmara decidiu por formar uma comissão para analisar o documento que regeria os Cursos de 32 

Graduação da UNIRIO, a ser submetido ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 33 

Extensão (CONSEPE). Os presentes votaram sobre a possibilidade de admitir nessa comissão 34 

representantes de outras instâncias acadêmicas que não fossem membros da Câmara. A 35 

proposta, ao ser votada, foi reprovada com a maioria dos votos, de modo a prevalecer a 36 

composição exclusiva de membros da Câmara. Com representantes de cada Centro de 37 

Ciências, houve a inicial composição a partir deste membros: a) Centro de Ciências Exatas e 38 

Tecnologia (CCET): Prof. Ronaldo da Silva Busse (titular) e Profa. Morganna Carmem Diniz 39 

(suplente); b) Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP): Prof. Walter dos Santos 40 

Rodrigues (titular) e José Paulo Martins Junior (suplente); c) Centro de Letras e Artes (CLA): 41 

representantes a serem indicados até seis de março de dois mil e quinze; d) Centro de Ciências 42 

Biológicas e da Saúde (CCBS): Profa. Inês Maria Meneses dos Santos (titular) e representante 43 

suplente a ser indicados até seis de março de dois mil e quinze; e) Centro de Ciências 44 

Humanas e Sociais (CCH): Profa. Janaína Bilate Martins (titular) e representante suplente a 45 

ser indicados até seis de março de dois mil e quinze. 4. Vagas docentes para a graduação. 46 

Em sintonia com a exposição do Presidente da reunião, até a data desta reunião, nenhum 47 

dirigente de Curso de Graduação da UNIRIO se manifestou acerca da cessão de vaga docente 48 

às demais escolas que apresentaram emergencial demanda. Além disso, houve o anúncio da 49 

solicitação de vaga docente requerida pela Escola de Serviço Social (ESS), a qual, segundo as 50 

exposições da Diretora, Profa. Janaína Bilate Martins, carecia de docentes para ministrar 51 

disciplinas básicas, sem as quais seria inviável a existência de egressos, além das 52 

consequentes sanções administrativas desencadeadas pelo Ministério da Educação (MEC). 53 

Em manifestação, a Decana do CCJP, Profa. Dra. Rosângela Maria de Azevedo Gomes, 54 

alertou que a ESS não deveria ter permitido a avaliação do MEC, um dos fatores agravantes 55 

da demanda docente apresentada pela Escola, ao passo que a recusa dos estudantes ao se 56 

submeterem ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) tratava-se de um fato 57 

político que prejudicaria o curso, manifestação política distante do controle dos dirigentes da 58 

unidade administrativa. Oportunamente, o Presidente da reunião dirimiu as dúvidas 59 

relacionadas ao assunto. Além disso, o docente Miguel Vellinho, da Escola de Teatro (ET), 60 

apresentou as dificuldades de obter uma vaga docente solicitada para a ET desde dois mil dez. 61 

Assim, o Presidente da reunião relatou como tem sido a distribuição de vagas nos últimos 62 

anos, a contar a partir do lançamento do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 63 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), além de apontar outros esclarecimentos 64 

relacionados ao assunto. Como proposta alternativa às demandas isoladas apresentadas por 65 

algumas unidades acadêmicas, o Diretor do Instituto Biomédico, Prof. Dr. Marcello Xavier 66 
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Sampaio, ressaltou que algumas universidades realizavam impessoalmente a distribuição de 67 

vagas a partir da matriz de alocação de vagas docentes, relação matemática que aferia itens de 68 

crescimento e de produtividade com apontamento de quais unidades deveriam ser 69 

contempladas. Em adição a essa proposta, argumentou que havia uma Resolução da UNIRIO 70 

que dizia respeito ao assunto. Posteriormente a essas exposições, houve a recomendação de 71 

uma extraordinária reunião da Câmara para tratar do assunto, ainda sem previsão de data, para 72 

a qual seria convidada a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UNIRIO, Sra. Mariana Flores 73 

Fontes Paiva, quem forneceria adicionais informações acerca de vagas docentes. Nada mais 74 

havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da 75 

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

aprovação, foi assinada pelo Senhor Presidente, bem como por mim. 77 

Prof. Dr. Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda 78 

Pró-Reitor de Graduação em Exercício e 79 

Representante da Presidente da Câmara de Graduação 80 

Renner Coelho Messias Alves 81 

Secretário da reunião 82 


