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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 abril de 2017. 

 
Aos vinte e quatro dias de abril de dois mil e dezessete, 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 4 

Professor Alcides Wagner Serpa Guarino, Pró-Reitor de Graduação, para tratar do assunto 5 

único de pauta, o quantitativo de Vagas de Reingresso e Transferência.1. Informes. 1.1 6 

Informes da PROGRAD. O Pró-Reitor, prof. Alcides Wagner Serpa Guarino solicitou aos 7 

presentes que fizessem suas contribuições no site participativo da PROGRAD, para que as 8 

minutas de Resolução pudessem ser apreciadas pelo Colegiado com as sugestões de 9 

modificação já feitas. Essa forma de procedimento certamente irá agilizar a aprovação das 10 

minutas para posterior envio à secretaria dos Conselhos Superiores. O Presidente informou 11 

também que noventa e oito por cento das vagas oferecidas pela UNIRIO no SISU 2017-1 foram 12 

ocupadas. 1.3. O prof. Ângelo Malaquias demonstrou o procedimento de como se acessa o 13 

site para que os Coordenadores, Decanos e Diretores observassem como podem contribuir 14 

nas sugestões de cada minuta de resolução. O Prof. Ronaldo Busse, Diretor da DPAE, informou 15 

que havia recebido alguns cartazes para divulgação de estágio. O professor Alcides aproveitou 16 

para reforçar que sãos os coordenadores quem tem que assinar os termos de compromisso 17 

de estágio. 1.2. O Presidente informou que o edital de reingresso e transferência, a ser 18 

divulgado em 27 de abril, será semelhante ao do ano passado. Foi apresentado também um 19 

quadro de com o quantitativo dessas vagas ociosas que serão disponibilizadas no futuro edital. 20 

Todos os presentes estiveram de acordo com esse quantitativo. O professor Ângelo 21 

Malaquias, diretor da DIPRAG, informou que a UNIRIO tem o dever de não deixar vagas 22 

ociosas. Prof. Alcides sugeriu que os coordenadores de cada curso informarão as áreas afins 23 

que constarão no edital, de acordo com o informado no edital SISU-VR do ano passado. O Prof. 24 

Alcides informou ainda que iria copiar do edital SISU-VR essas áreas afins para aproveitá-las 25 

no edital de transferência e reingresso de 2017. Após ampla discussão entre os presentes, 26 

ficou decidido foi que o edital de transferência e reingresso de 2017 iria considerar como áreas 27 

afins os cursos do Centro Acadêmico do curso em questão mais a lista que foi alocada no SISU-28 
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VR. No caso dos cursos do CCH e CCJP, estes irão considerar os cursos de ambos os centros 29 

acadêmicos, além das inclusões que cada coordenação possa sugerir. Todos se 30 

comprometeram a enviar as sugestões à CAEG até o dia 26 de abril, para que esta insira no 31 

edital a tempo de sua publicação no dia 27. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por 32 

encerrada a reunião que eu, Rosemary Gonçalves Ramos, lavro e assino a sua memória, assim 33 

como o presidente, Prof. Alcides Wagner Serpa Guarino. 34 

 35 

Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 36 

Presidente da Câmara de Graduação 37 
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Rosemary Gonçalves Ramos 40 

Secretária da reunião 41 


