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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 28 de abril de 2016. 

 
Aos vinte e oito dias de abril de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, reuniram-1 

se, no Auditório da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de 2 

Janeiro (UNIRIO), localizado na Avenida Pasteur, 296, Urca, CEP 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, 3 

os 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. 1.1 Informes da CRI. A servidora da Coordenadoria das Relações 6 

Internacionais (CRI), Juliana Gadelha, informou sobre o Programa Inglês Sem Fronteiras, que 7 

será para os professores, servidores e alunos, os candidatos deverão ter realizado o teste 8 

TOEFL ITP, por meio do Programa ISF – Inglês. O presidente anunciou que os critérios, datas e 9 

horários seriam divulgados no portal do professor, portal do aluno e no sítio eletrônico da 10 

PROGRAD. 1.2 Informes da PROGRAD. Foi informado ainda pelo presidente que vai ser 11 

discutido no Colégio de Pró-Reitores (COGRAD), o SISU-transferência, edital que será 12 

publicado pelo EMC e que tratará de transferência externa (inclusive revinculação e/ou 13 

reingresso), ficando para as Universidades somente as transferências internas. Ele deixou 14 

claro que ainda não está anda definido pelo MEC e que devemos aguardar a publicação do 15 

edital. 2. Aprovação da Minuta de Resolução Sobre Vista e Revisão de Prova. O Presidente 16 

informou que a Minuta sobre a vista e revisão de provas, apreciada em quatro reuniões da 17 

Câmara de Graduação, será encaminhada para o CONSEPE, sem deliberação por falta de 18 

Quórum nesta reunião. Porém, como o instrumento foi alvo de diversas modificações pelo 19 

colegiado da Câmara, todos os presentes estiveram de acordo com a decisão. O diretor do 20 

Instituto de Biomédico Marcello Xavier Sampaio, fez uma sugestão para que as reuniões não 21 

fiquem consecutivamente sem quórum, sugeriu que os membros que faltasse três vezes fosse 22 

punidos de alguma maneira, e a professora Morgana Carmem Diniz, sugeriu que fosse 23 

divulgada um relatório de quem esteve presente na reunião e quem não esteve. Não mais 24 

havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, 25 

da qual eu, Rosemary Gonçalves Ramos, secretária da reunião, lavrei o presente relatório, 26 

que, foi assinado pelo Senhor Presidente, bem como por mim. 27 

Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 28 

Pró-Reitor de Graduação e 29 
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Presidente da Câmara de Graduação 30 

Rosemary Gonçalves Ramos 31 

Secretária da reunião 32 


