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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 30 de setembro de 2015. 

 

 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às catorze horas e cinquenta 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 pelo Professor Alcides Wagner Serpa Guarino, Pró-Reitor 4 

de Graduação e Presidente da Câmara de Graduação. 1. Informes da Pró-Reitoria da 5 

Graduação. 1.1 Relatórios de Acompanhamento da Graduação. O Professor Alcides 6 

solicitou que os cursos que ainda não pegaram os relatórios de acompanhamento da graduação 7 

deverão fazê-lo. Informou também que novos relatórios serão gerados para os demais cursos. 8 

Lembrou ainda que o devido preenchimento dos formulários do SIE é alvo de avaliação do 9 

INEP. 1.2. Quantitativo de Vagas para Docentes. O Presidente solicitou que seja informada 10 

à PROGRAD, até o dia quinze do próximo mês, a demanda de vagas para docentes de cada 11 

curso. Esta é uma demanda feita pela PROGEPE. 1.3. Fórum dos Cursos de Graduação. O 12 

Professor Ronaldo da Silva Busse, diretor da DPAE - Diretoria de Programas e Atividades 13 

Especiais de Ensino de Graduação - informou as novas datas do Fórum: dias dezesseis e 14 

dezessete de novembro (segunda e terça), nas dependências do CCET. Já estão confirmadas a 15 

mesa-redonda de curricularização da extensão e a palestra sobre ações afirmativas. 1.4. 16 

Reunião de Coordenadores de Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura. A 17 

reunião ocorrerá na próxima terça-feira, dia seis de outubro, às catorze horas, na Sala dos 18 

Eméritos. 1.5. SIA. Todas as informações sobre a Semana já estão disponíveis no site: 19 

www.unirio.br/sia. A Comunicação Social da UNIRIO já divulgou o evento no site principal 20 

da UNIRIO. Os trabalhos de ensino enviados fora da formatação recomendada não foram 21 

incluídos no programa. Foram enviados e-mails solicitando o reenvio dos trabalhos na 22 

formatação adequada. 1.6. Novo site da PROGRAD. Encerrando os informes da DPAE, o 23 

Professor Ronaldo convidou a todos para visitarem o novo site da PROGRAD, que migrou do 24 

www2 para o endereço: www.unirio.br/prograd. Lá, serão veiculadas as informações úteis, 25 

necessárias e importantes. O Professor Alcides observou que é importante que os professores 26 

liberem os estudantes para participar da SIA. Solicitou que não haja aplicação de avaliações 27 

durante o evento. 1.7. Ocupação de Vagas do Sisu. O Coordenador da CAEG – Coordenadoria 28 

de Acompanhamento e Avaliação do Ensino de Graduação, Armando Pinheiro Neto, informou 29 

que o índice geral de ocupação das vagas do Sisu no segundo semestre foi de oitenta e seis por 30 

http://www.unirio.br/sia
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cento. Dois cursos tiveram cem por cento das vagas ocupadas: Sistemas de Informação e 31 

Estética e Teoria do Teatro. O Coordenador relatou que procedera a matrícula de um estudante 32 

que perdera o prazo previsto pelo calendário, após a última chamada, por ainda haver vaga 33 

disponível e ter sido pedido pela coordenação do curso, mas lembrou que a decisão final de 34 

matricular ou não os estudantes que não compareceram na data oficial para o procedimento é 35 

das coordenações e comissões de matrícula dos cursos, pois a matrícula não é atribuição da 36 

CAEG. As Professoras Teresinha de Jesus Espírito Santo da Silva, Docente da Escola de 37 

Enfermagem e Elizabete de Castro Mendonça, Diretora da Escola de Museologia mostraram-38 

se contrárias a essa posição, pois a falta de um critério único para toda a Universidade poderia 39 

causar prejuízos aos alunos que, na mesma situação, fossem informados de que não poderiam 40 

fazer a matrícula. As Professoras acreditam que ideal seria seguir rigorosamente o edital, não 41 

permitindo a matrícula após a data determinada, mesmo na ocorrência de vagas ociosas. No 42 

caso de algum estudante se sentir prejudicado, ele deverá recorrer à justiça. A Professora Sonia 43 

Regina de Souza, suplente da diretora da Escola de Enfermagem, concorda com a Professora 44 

Teresinha de Jesus e diz que as Escolas ficam numa situação muito vulnerável quando a 45 

orientação sobre a possibilidade de realização da matrícula é transmitida apenas oralmente. O 46 

Professor Carlos Henrique Soares Caetano, diretor do Instituto de Biociências, sugeriu a criação 47 

de um edital suplementar ao Sisu para tentar resolver esse problema. A Professora Cládice 48 

Nóbile Diniz, Diretora da Escola de Engenharia de Produção, argumentou que, se a UNIRIO 49 

não pode criar um edital suplementar, devendo seguir rigorosamente as normas do Sisu, as 50 

Escolas, enquanto unidades, devem fazer o mesmo. O Coordenador da CAEG procedeu às 51 

respostas dos vários questionamentos dizendo que não pode concentrar esses casos no seu setor, 52 

porque o procedimento de matrícula não faz parte de suas atribuições. Em relação ao edital de 53 

vagas ociosas, lembrou que os candidatos nessa situação específica não poderiam concorrer a 54 

essas vagas porque ainda não estão matriculados em nenhuma instituição. Armando Neto 55 

destacou que o procedimento podia não ter sido o mais feliz e que estava apenas relatando as 56 

decisões que foram tomadas naquele caso específico por uma questão de transparência, 57 

ressaltando que não houvera qualquer motivação pessoal. Em seguida, o Professor Ângelo 58 

Telesforo Malaquias, diretor da DPRAG – Diretoria de Políticas, Normatização e Registros 59 

Acadêmicos de Graduação – esclareceu dúvidas em relação ao programa que importa dados do 60 

Sisu para o SIE e à migração de alunos de um curso para outro. 2. Comissão para Análise da 61 

Base Nacional Comum para o Ensino Básico. O Professor Ângelo esclareceu o que é a Base 62 

Nacional Comum elaborada pelo Ministério da Educação e informou que indivíduos e 63 

universidades podem contribuir com sugestões no site do MEC até março de 2016. Em seguida, 64 

o grupo deliberou a respeito da formação de um fórum para discussão e posterior criação de um 65 
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documento único que a Universidade deverá apresentar ao Ministério. A criação do fórum foi 66 

aprovada por unanimidade pela Câmara de Graduação. 3. Minuta de Resolução sobre Regime 67 

Excepcional de Aprendizagem para Estudantes de Graduação da UNIRIO. O Professor 68 

Angelo, dando continuidade à pauta, esclareceu que este regime se aplica às alunas gestantes e 69 

aos alunos que têm algum impedimento por motivo de saúde e que exijam um afastamento 70 

superior a quinze dias. Além disso, discorreu sobre as atividades e avaliações que os estudantes 71 

devem realizar nesse período de afastamento. As professoras Cládice Diniz e Naira 72 

Christofoletti Silveira, Coordenadora do curso de Bacharelado em Biblioteconomia, 73 

contribuíram com sugestões sobre o envio de atividades aos estudantes afastados, o processo 74 

de solicitação do Regime Excepcional e sobre a questão do aproveitamento no curso. Em 75 

seguida, a Professora Simone da Rocha Weitzel, Diretora da Escola de Biblioteconomia, pediu 76 

a palavra e perguntou sobre prazos para o afastamento. A Professora Tânia Guimarães Omena, 77 

Coordenadora do curso de Bacharelado em Turismo, relatou um caso ocorrido em seu curso, 78 

em que uma estudante precisou ficar afastada durante muito tempo devido a um problema de 79 

saúde. A Coordenadora disse que o estudante tem o direito de requerer o Regime tantas vezes 80 

quantas forem necessárias, comprovando sua necessidade através de documentação adequada. 81 

A professora Teresinha de Jesus lembrou a questão das atividades práticas, que não estariam 82 

cobertas pelo Regime e sugeriu que a compensação dessas atividades ocorra durante o semestre 83 

letivo. Caso não seja possível compensá-las dentro desse prazo, o aluno deveria ser aconselhado 84 

a trancar a matrícula. O Professor Carlos Augusto de Assumpção Figueiredo, Coordenador do 85 

curso de Ciências Ambientais, disse que precisa-se distinguir casos de inclusão de pessoas com 86 

necessidades especiais de casos de Regime Excepcional de Aprendizagem e atentou para uma 87 

lei de inclusão que acabou de ser sancionada e que precisa ser estudada. O Professor Marcello 88 

Xavier Sampaio, Diretor do Instituto Biomédico, sugeriu a simplificação de termos da minuta, 89 

como por exemplo, a mudança da especificação de diferentes tipos de “afecções” para “agravos 90 

à saúde”. Além disso, indagou sobre o papel das Chefias de Departamentos nesse processo. 91 

Ficou acertado que a PROGRAD receberá as contribuições ao texto até o dia 15 de outubro, as 92 

consolidará e apresentará uma nova proposta do mesmo assunto na próxima reunião. 4. Minuta 93 

de edital de monitoria 2016. Dando sequência à reunião, o Professor Ronaldo Busse elucidou 94 

algumas questões referentes ao edital sobre monitoria. O Professor Alcides informou que a 95 

resolução de monitoria deliberada na última reunião da Câmara foi aprovada pelo CONSEPE 96 

nesta data. Informou ainda que a próxima reunião será na primeira semana de novembro, às 97 

catorze horas, dia e local a confirmar. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 98 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Roberta dos Santos de Oliveira, 99 
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secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, após aprovação, foi assinada pelo Senhor 100 

Presidente, bem como por mim. 101 

 102 

 103 

Prof. Alcides Wagner Serpa Guarino 104 

Pró-Reitor de Graduação e 105 

Presidente da Câmara de Graduação 106 

 107 

Roberta dos Santos de Oliveira 108 

Secretária da reunião 109 


