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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 25 de abril de 2018. 

Aos vinte e cinco dias de abril de dois mil e dezoito, 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 para tratar da 5 

seguinte pauta: Item 1 – Informes; Item 2 – Apreciação da Minuta de Resolução de Mudança 6 

de Curso 2018;  Item 3 – Apreciação do Edital de Transferência, Reingresso e Revinculação; 7 

Item 4 – Apreciação da Minuta de Resolução de Regime Disciplinar Discente. A seguir, 8 

precedeu-se com a pauta. Item 1 – Carol Carpinteiro, da PROPGPI,  informou que estava na 9 

publicado na página da UNIRIO, o edital de inscrição curso intensivo Ideias inovadoras para o 10 

desenvolvimento sustentável e inclusivo do Rio; O Prof. Angelo Telesforo Malaquias, diretor 11 

da Diretoria de Políticas, Normatização e Registros Acadêmicos de Graduação – DIPRAG, 12 

informou sobre o novo processo do RIOCARD, que há um link publicado no site da PROGRAD 13 

para orientar a todos os discentes sobre o assunto; O Prof. Angelo alertou sobre o Portal do 14 

Ementário, que ele se encontra vazio e que precisa da colaboração das Escolas para alimentá-15 

lo; O Prof. Alcides informou que a PROGRAD está tentando solucionar esse problema; O Prof. 16 

Laffayete Álvares Junior, Coordenador do curso de Licenciatura em Biblioteconomia, sugeriu 17 

que esse processo de alimentação do Portal do Ementário fosse padronizado e colocado no 18 

site; O Prof. Luiz Henrique Sá, Diretor da Escola de Teatro, deu a ideia de que o SIE ficasse 19 

aberto por um período, para que os coordenadores pudessem cadastrar as ementas de seus 20 

cursos; O Coordenador da CAEG, Armando Pinheiro Neto, apresentou  uma planilha com o 21 

demonstrativo da ocupação de 99,1% das vagas do SISU 2018.1. Item 2 - Armando colocou 22 

em discussão o Edital de Mudança de Curso 2018, informando que nada foi mudado em 23 

relação ao do ano passado. Armando sugeriu que o recebimento das inscrições do SISU, 24 

continuasse na CAEG, perguntou a todos se todos concordavam e ninguém se opôs. Após as 25 

discussões, colocou-se em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Item 3 – A minuta 26 

do Edital de Transferência Externa; Reingresso e Revinculação foi apresentada e discutida por 27 

todos os membros da Câmara. A Prof. Maria Marta Regal de Lima Tortori, Diretora da Escola 28 

de Medicina, deu uma sugestão de convocar os 40 primeiros classificados. A Comissão de 29 

matrícula da Escola de Medicina selecionará os aprovados a serem inscritos dentro do limite 30 

de vagas estabelecido no edital. O Coordenador Armando perguntou varias vezes se alguma 31 

outra escola gostaria de mudar para esse método de transferência. O Prof. Jose Paulo Martins 32 

Junior, da Escola de Ciência Política, deu a sugestão de que esse método fosse feito em todos 33 

os cursos. Os demais membros da Câmara não concordaram e assim, apenas a Escola de 34 

Medicina é que vai usar esse método. O Professor Doutor Marcelo Xavier Sampaio, diretor do 35 

Instituto de Biomedicina, agradeceu a Escola de Medicina pela sugestão, pois o problema 36 

deles repercutia na Escola de Biomedicina. Terminada a discussão o item foi colocado em 37 

votação pelo Presidente da Câmara e foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Item 4 - A 38 

Apreciação da Minuta de Resolução de Regime Disciplinar Discente não foi colocada em 39 

discussão nesta reunião por ter atingido o teto Maximo de horário da reunião. Porém o Prof. 40 

Alcides salientou a necessidade da Comunidade acadêmica da UNIRIO inserir as sugestões a 41 

serem inseridas no texto para a discussão. Alertou que vem pedindo esse comparecimento 42 

desde o final do ano passado, mas as contribuições foram muito poucas, e todas feitas no final 43 

do ano passado. Informou ainda que, caso não haja nenhuma sugestão feita para a 44 
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modificação do texto até a data de convocação da próxima reunião, este item não seria 45 

inserido na pauta. Nada mais havendo, a trata, o Presidente deu por encerrada a reunião, da 46 

qual eu, Rosemary Ramos Gonçalves, lavro e assino a sua memória, assim como o presidente 47 

Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino. 48 

 49 

 50 

Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 51 

Pró-Reitor de Graduação e 52 

Presidente da Câmara de Graduação 53 

 54 

Rosemary Gonçalves Ramos 55 

Secretária da Reunião 56 


