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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 21 de março de 2017 

 
Aos vinte e um dias de março 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, Rio de Janeiro, RJ, os membros da Câmara 3 

de Graduação, conforme a lista de presença anexa, presidida pelo Professor Alcides Wagner 4 

Serpa Guarino, Pró-Reitor de Graduação. 1. Informes da PROGRAD. 1. O Pró-Reitor, prof. 5 

Alcides Wagner Serpa Guarino, informou da segunda chamada do SISU e da chamada geral. 6 

Lembrou novamente aos coordenadores de curso para não incluir os alunos novos nas 7 

disciplinas até acabarem as chamadas do SISU. O servidor Armando Pinheiro Neto, 8 

Coordenador da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação do Ensino de Graduação 9 

(CAEG), explicou as vantagens e desvantagens de se cadastrar o aluno em componente 10 

curricular antes do término do SISU, principalmente sobre a geração de evasão no curso; 1.2. 11 

O Presidente falou sobre a data limite no calendário acadêmico para a colação de grau de cada 12 

curso, dia 31 de março próximo. Com isso, a PROGRAD terá o quantitativo de vagas a ser 13 

lançado no edital de transferência, com data prevista para o dia vinte seis de abril de dois mil 14 

e dezessete; 1.3. O Presidente conversou ainda sobre pauta única da reunião, que é sobre a 15 

Minuta de Resolução sobre Revalidação de diplomas e certificados, explicando que se trata de 16 

uma plataforma do MEC que irá aglutinar todos os pedidos de revalidação e certificação de 17 

diplomas e certificados de pós-graduação.  É a plataforma Carolina Bori. A adesão à plataforma 18 

será importante para universidade no tocante à questão de transparência institucional e 19 

segurança do processo de revalidação de diplomas. O Prof Alcides salientou que a Escola de 20 

Medicina tem o processo Revalida e não precisaria entrar na plataforma Carolina Bori. Várias 21 

sugestões feitas pelos presentes foram anexadas a minuta de resolução, que foi aprovada ao 22 

final da reunião pelos presentes.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada 23 

a reunião que eu, Rosemary Gonçales Ramos, lavro e assino a sua memória, assim como o 24 

presidente, Prof. Alcides Wagner Serpa Guarino. 25 
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