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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 20 de setembro de 2017. 

 
Aos vinte de setembro 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 Doutor Alcides Wagner Serpa Guarino, Pró-Reitor de Graduação. O presidente 5 

iniciou a reunião da Câmara de Graduação com a seguintes pauta: Item 1 – Informes da 6 

PROGRAD; Item 2 – Apreciação da minuta do Regulamento interno da PROGRAD, 7 

aprovada pelos presentes. Item 1 – O Presidente informou que o pedido de registro e 8 

emissão do diploma de graduação já está sendo feito eletronicamente pelo SIE. Porém, 9 

num primeiro momento, a impressão da capa do processo físico ainda está sendo 10 

realizada pela unidade protocolante do Centro Acadêmico. Esta ação deverá ser extinta 11 

em breve, tão logo o processo esteja incorporado pelas coordenações de curso. O 12 

objetivo da PROGRAD é que todo o processo de emissão e registro de diploma seja feito 13 

eletronicamente, inclusive com a demanda de impressão sendo feita pelo próprio aluno 14 

interessado. Item 2 – A minuta do regulamento, disponível no sítio eletrônico 15 

participativo da PROGRAD desde o mês de agosto, foi motivo de amplo debate em virtude 16 

de sugestões feitas na plataforma, sobretudo na questão do quórum mínimo para as 17 

reuniões. Após chegar a um consenso em relação ao texto final, o regulamento interno 18 

da PROGRAD foi APROVADO pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a 19 

tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da 20 

qual eu, Rosemary Gonçalves Ramos, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, foi 21 

assinado pelo Senhor Presidente, bem como por mim. 22 

Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 23 
Pró-Reitor de Graduação e 24 

Presidente da Câmara de Graduação 25 

 26 

Rosemary Gonçalves Ramos 27 
Secretária da reunião 28 


