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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

 
Relatório da Reunião Extraordinária da Câmara de Graduação - fevereiro de 2016 

 
Aos dois dias de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniram-se, no Auditório 1 

da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 2 

localizado na Avenida Pasteur, 296, Urca, CEP 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, os membros da 3 

Câmara de Graduação, conforme a lista de presença anexa, presidida pelo Prof. Dr Alcides 4 

Wagner Serpa Guarino.  Item 1 – Informes da PROGRAD. O Prof. Alcides agradeceu o apoio 5 

dos coordenadores de curso à recepção unificada dos ingressantes pelo SISU feita pela 6 

PROGRAD. Tal medida visa dar maior segurança aos dados cadastrais dos alunos, o que reforça 7 

a consistência dos dados presentes em nosso Sistema de Informação do Ensino (SIE). A partir 8 

do 1º semestre de 2016, todos os alunos ingressantes são recebidos por servidores da 9 

PROGRAD, com o auxílio de servidores indicados pelas coordenações de curso, onde são 10 

informados do calendário acadêmico e recebem uma agenda com o manual do aluno da 11 

UNIRIO. Item 2 – Apreciação da proposta de Calendário de reuniões para 2016. O calendário 12 

de reuniões para o ano de 2016 foi APROVADO. Item 3 – Apreciação da minuta do Edital de 13 

transferência, reingresso e revinculação. A minuta do edital foi apresentada e, após amplo 14 

debate entre os presentes, foi decidido que as coordenações de curso apresentarão suas 15 

sugestões e oferta de vagas para cada tipo de transferência prevista no edital até o final do 16 

mês de março de 2016 para posterior publicação pela PROGRAD. A proposta foi APROVADA. 17 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosemary 18 

Gonçalves Ramos, lavro e assino a sua ata, assim como o Presidente, Prof. Dr Alcides Wagner 19 

Serpa Guarino. 20 

 21 

Rosemary Gonçalves Ramos 22 
Secretária da reunião 23 

 24 

Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 25 
Pró-Reitor de Graduação em exercício e 26 

Presidente da Câmara de Graduação 27 


