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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 8 de dezembro de 2015 

 

Aos oito dias de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-1 

se, na Sala dos Conselhos Superiores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 2 

(UNIRIO), localizada 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 pelo 4 

Professor Alcides Wagner Serpa Guarino, Pró-Reitor de Graduação e Presidente da Câmara de 5 

Graduação. 1. Informes da Pró-Reitoria da Graduação. 1.1. Censo da Educação Superior. 6 

O Diretor de Programas e Atividades Especiais de Ensino de Graduação (DPAE/PROGRAD), 7 

Prof. Dr. Ronaldo da Silva Busse, solicitou aos dirigentes acadêmicos que mantivessem os 8 

dados dos estudantes devidamente atualizados no Sistema de Informações para o Ensino (SIE), 9 

plataforma virtual de onde serão extraídos dados a serem declarados no Censo da Educação 10 

Superior do Ministério da Educação. 1.2. Alteração de correio eletrônico do 11 

DPAE/PROGRAD. O diretor do DPAE informou que o correio eletrônico ddrad@unirio.br 12 

será substituído pelo novo endereço prograd.dpae@unirio.br a partir de agora, para contato com 13 

esta Diretoria. 1.3. Informações para publicação na página eletrônica da PROGRAD. A 14 

fim de projetar positivamente os cursos de graduação para o público externo à Universidade, o 15 

Presidente informou a necessidade de reformular a publicação eletrônica de dados, a exemplo 16 

da apresentação da atuação profissional pertinente a uma graduação. Assim, o sítio eletrônico 17 

da PROGRAD foi reformulado e já se encontra acessível para todos. 1.4. Inscrição unificada 18 

dos novos ingressantes. O Presidente anunciou que a PROGRAD se encarregará de realizar de 19 

modo unificado todas as matrículas dos novos candidatos ingressantes pelo SISU. Assim, os 20 

coordenadores de curso e diretores foram convidados para presenciarem as vantagens desse 21 

procedimento administrativo, o qual, por exemplo, contribuiria positivamente para o 22 

envolvimento do discente com a instituição. A data ainda será divulgada pelo MEC e será 23 

amplamente divulgada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 24 

e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosemary Gonçalves Ramos, secretária da reunião, 25 

lavrei a presente ata, que, após aprovação, foi assinada pelo Senhor Presidente, bem como por 26 

mim. 27 

Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 
Pró-Reitor de Graduação e 

Presidente da Câmara de Graduação 

 

Rosemary Gonçalves Ramos 
Secretária da reunião 
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