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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 em16 de maio de 2018 

Aos dezesseis dias de maio de dois mil e dezoitos, às quatorze horas, reuniram-se, no Auditório 1 

da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 2 

localizado na Avenida Pasteur, 296, Urca, CEP 22290-240, Rio de Janeiro, RJ, os membros da 3 

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

Wagner Serpa Guarino, Pró-Reitor de Graduação, para tratar da seguinte pauta: Item 1 – 5 

Informes. A) O Prof. Antonio Andrade, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEXC, 6 

apresentou uma proposta de nova disciplina optativa sobre Educação Empreendedora a ser 7 

ofertada aos discentes da UNIRIO. Ficou acertado que o Departamento do Prof. Antonio 8 

apresentaria a proposta para o Conselho de Centro do CCH, para que esta disciplina seja 9 

oferecida para todos os cursos de graduação da UNIRIO; B) O Prof. Ronaldo Busse, diretor da 10 

DPAE, apresentou a programação do 3º Fórum dos Cursos de Graduação  e do 3º Encontro 11 

dos Cursos de Formação de Professores, que acontecerão entre os dias 25 e 30 de maio de 12 

2018; C) O Coordenador Armando Pinheiro Neto, da Coordenadoria de Acompanhamento e 13 

Avaliação do Ensino de Graduação (CAEG), informou sobre a Comissão de Heteroidentificação 14 

de cotas de negros, pardos e indígenas. Explicou como será sua composição e funcionamento 15 

e informou que os candidatos do SISU já passariam pela comissão neste segundo semestre de 16 

2018, pois era preciso atender uma recomendação do Ministério Público; D) O Prof. Ângelo 17 

Telesforo Malaquias, diretor da Diretoria de Política, Normatização e Registro Acadêmicos de 18 

Graduação (DIPRAG), informou sobre os projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura da 19 

UNIRIO. Disse que é preciso acertar os currículos conforme a legislação vigente, e disse que 20 

só o curso de Licenciatura em Teatro (V/N), que estava com o currículo pronto para ir para o 21 

CONSEPE. Informou ainda que o Conselho nacional de Educação prorrogou mais uma vez o 22 

prazo para o atendimento da portaria. O novo prazo termina no início de julho de 2019. Item 23 

2 -  Apresentação das Taxas de Sucesso, Retenção e Evasão dos Cursos de Graduação.  O 24 

Prof. Alcides apresentou os indicadores de Graduação, uma ação da CAEG sobre o 25 

acompanhamento da Graduação. Foi realizada uma apresentação sobre as taxas de evasão, 26 

retenção e Conclusão de cada curso de graduação da UNIRIO.  O Prof. Alcides pediu para que 27 

cada coordenador de curso, junto com o Núcleo Docente Estruturante, discuta formas de 28 

melhorias de seus cursos, para que as taxas de conclusão sejam superiores às taxas de evasão 29 

e retenção.  Item 3 - Apreciação da minuta de Resolução do Regime Disciplinar Discente. O 30 

Prof. Ângelo informou que não houve nenhuma contribuição ao documento por meio do site 31 

participativo da PROGRAD, desde o final do ano passado (2017). Como o horário limite da 32 

reunião estava próximo, o prof. Alcides informou que o assunto só será abordado novamente 33 

pela Câmara de Graduação após serem feitas as contribuições no site, como já decidido e 34 

acordado pelos integrantes da Câmara. Nada mais havendo, a trata, o presidente deu por 35 

encerrada a reunião, da qual eu, Rosemary Ramos Gonçalves, lavro e assino a sua memória, 36 

assim como o presidente Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino. 37 
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Prof. Dr. Alcides Wagner Serpa Guarino 39 
Pró-Reitor de Graduação e 40 

Presidente da Câmara de Graduação 41 
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Rosemary Gonçalves Ramos 43 
Secretária da Reunião 44 


