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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 - novembro de 2016 

 
Aos vinte e três dias de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniram-se, no 1 

Auditório da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 2 

(UNIRIO), localizado 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 Prof. 4 

Dr Alcides Wagner Serpa Guarino.  Item 1 – Informes da PROGRAD. O Prof. Alcides informou 5 

aos presentes o encaminhamento das minutas aprovadas na reunião anterior para a secretaria 6 

dos conselhos superiores; informou ainda que começou a obter os dados no SIE para calcular 7 

as taxas de retenção, evasão e sucesso dos nossos cursos de graduação. O resultado será 8 

apresentado futuramente em reunião da Câmara. Item 2 – Estabelecimento de Comissão para 9 

a análise dos pedidos de cotas dos ingressantes pelo SISU. O Coordenador da CAEG, Armando 10 

Pinheiro Neto, apresentou a demanda de criação da comissão para avaliação dos pedidos de 11 

cotas pelos ingressantes do SISU. Lembrou que esta demanda foi criada pelo Ministério 12 

Público, a partir de denúncias de ONG’s ligadas ao movimento negro, e que a UNIRIO deveria 13 

criar a comissão para a análise dos pedidos. Após amplo e extensivo debate entre os 14 

presentes, a maioria optou por não criar tal Comissão. A proposta foi REPROVADA. Nada mais 15 

havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosemary Gonçalves 16 

Ramos, lavro e assino a sua memória, assim como o Presidente, Prof. Dr Alcides Wagner Serpa 17 

Guarino. 18 
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Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 20 
Pró-Reitor de Graduação em exercício e 21 

Presidente da Câmara de Graduação 22 
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Rosemary Gonçalves Ramos 24 
Secretária da reunião 25 
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