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

 
Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, realizada em 21 de novembro de 2017 

 

Aos vinte e um dias de novembro 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 Prof. 4 

Doutor Alcides Wagner Serpa Guarino, para tratar dos seguintes assuntos: Item 1 -  Informes 5 

da PROGRAD; Item 2 - Apreciação da Minuta de Resolução sobre o Regime Disciplinar de 6 

Discente. Aprovada a pauta, passou-se ao ponto inicial. Item 1 -  O Prof. Alcides informou que 7 

a Avaliação Institucional foi transferida para dezembro, em data a ser informada pela 8 

PROPLAN. Informou que essa avaliação era muito importante para a nossa Universidade. Item 9 

2 – A minuta de resolução foi analisada item por item, com ampla discussão a cada item 10 

discutido.  Uma vez que o tempo limite foi alcançado, o Presidente deixou a conclusão do 11 

documento para próxima reunião, enfatizando que esta foi a última reunião onde se discutiu 12 

o documento sem haver nenhuma colaboração no site participativo da PROGRAD. Caso não 13 

haja nenhum pedido de modificação do texto até a semana anterior da próxima reunião, este 14 

documento não será analisado na próxima reunião da Câmara de Graduação.  Nada mais 15 

havendo, a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosemary Ramos 16 

Gonçalves, lavro e assino a sua ata, 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 21 
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Rosemary Gonçalves Ramos 24 
Secretária da reunião 25 


