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

 
Relatório da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, realizada em 24 de maio de 2016. 

 
Aos vinte e quatro dias de maio de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, 

reuniram-se, no Auditório da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do 

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

Janeiro, RJ, os membros da Câmara de Graduação, conforme a lista de presença anexa, 

presidida pelo Professor Angelo Telesforo Malaquias, Pró-Reitor de Graduação em exercício. 

1. Informes. 1. Professor Ronaldo Busse, Diretoria de Programas e Atividades Especiais de 

Ensino de Graduação – DPAE, informou que o sistema de inclusão e exclusão de bolsista de 

monitoria ficará aberto até o final do ano; disse também que a DPAE elaborou um Formulário 

de Avaliação dos Programas da PROGRAD, contendo dez perguntas, que deverá ser 

preenchido pelos professores e bolsistas no final do ano; 2. Professor Ronaldo Busse 

esclareceu que a UNIRIO tem PET custeado pelo o MEC e PET da UNIRIO (incubadora). 

Explicou que o PET/MEC é gerenciado pelos tutores diretamente no sistema do MEC e a 

PROGRAD só faz homologação de planejamento, prestação de contas e de datas. Tudo isso 

é colocado no sistema em questão da transparência. Disse também que o presidente da 

Câmara de Graduação trouxe a informação de que vão ser feitos de três em três anos, editais 

para dar chance de outras pessoas serem tutores e que a UNIRIO também irá fazer esse 

edital para haver renovação de tutores. Por último, comunicou sobre o encontro dos cursos 

de formações de professores, organizado pela PROGRAD, e sobre uma reunião com os 

coordenadores de cursos de licenciatura para discutirem e montarem a Política de 

licenciatura da UNIRIO. 3. SISU -  SISU-TR que era transferência e reingresso, e agora é 

chamado de VR- vagas remanescentes. Foi publicado no diário oficial do dia doze de maio 

de dois mil e dezesseis que iria ser aberto dia dezoito de maio. O prof. Dr. Angelo Telesforo 

Malaquias, que estava presidindo essa reunião, explicou que o sistema do SISU-VR era o 

mesmo sistema de ingresso dos candidatos ingressantes do SISU. A diferença é para 

candidato de transferência e reingresso, vagas remanescentes.  Nada mais havendo a tratar, 

o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, 

Rosemary Gonçalves Ramos, secretária da reunião, lavrei o presente relatório, que, foi 

assinado pelo Senhor Presidente, bem como por mim. 

Prof. Dr. Angelo Telesforo Malaquias 
Substituto eventual do Pró-Reitor de Graduação  

Rosemary Gonçalves Ramos 
Secretária da reunião 


