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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 18 de outubro de 2017 

 

Aos dezoito dias de outubro 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 Regime Disciplinar de 6 

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

haverá uma Avaliação Institucional entre os dias sete, oito, e nove de novembro de dois mil e 8 

dezessete, datas informadas pela Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN. Explicou ainda 9 

para todos os membros da Câmara o que os avaliadores poderiam cobrar e informou que essa 10 

avaliação era muito importante para a nossa Universidade. Concluiu pedindo para que as 11 

Escolas deixarem toda a documentação solicitada pela PROPLAN organizada; O Prof. Angelo 12 

Telesforo Malaquias, Diretor da DIPRAG, informou que muitos alunos não se inscrevem em 13 

disciplinas e depois informam ao professor que se inscreveram, principalmente após uma boa 14 

nota em avaliação. A Profa Morgana, Diretora da Escola de Informática, deu a sugestão que 15 

quando o aluno se inscreve na disciplina o mesmo receba um email de confirmação de 16 

inscrição, evitando esse caso. O Prof. Ronaldo da Silva Busse, da DPAE, explicou o 17 

procedimento que é feito para inscrição na apólice de seguro e informou também que não há 18 

possibilidade de incluir ou excluir ninguém após o dia de envio da listagem, todo o dia 5 de 19 

cada mês. Prof. Ronaldo lembrou a todos que na semana seguinte seria a Semana de 20 

Integração Acadêmica, e solicitou que pudessem comparecer para realizarem a avaliação dos 21 

pôsteres dos projetos de Ensino. Item 2 - O Prof. Alcides explicou e informou os critérios 22 

apresentados na confecção da Minuta de Resolução a ser discutida e abriu inscrições para que 23 

todos os membros pudessem discutir o documento. Foi analisado item por item e após uma 24 

ampla discussão, a Minuta não foi aprovada pelos presentes na reunião por não haver tempo 25 

hábil de discutir todos os itens deixando para próxima reunião essa votação. Nada mais 26 

havendo, a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosemary Ramos 27 

Gonçalves, lavro e assino a sua memória, assim como o presidente Prof. Dr. Alcides Wagner 28 

Serpa Guarino. 29 
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