
ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

GRADUAÇÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2007, ÀS 2 

QUATORZE HORAS, NO ANFITEATRO DA REITORIA, NO CAMPUS. 3 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e sete, às 4 

quatorze horas, no Anfiteatro da Reitoria, no campus, foi realizada reunião 5 

extraordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente 6 

convocado, sob a presidência do Senhor Pró-Reitor de Graduação, 7 

professor Eduardo Magrone e com a presença dos Conselheiros Alfredo 8 

Chaoubah, Ana Caroline Francisca Dias, Andréa Pereira Luizi Ponzo, 9 

Ângela Maria Gaudard Cheik Kaled, Bruno Fuser, Carlos Alberto Camilo 10 

Nascimento, Carlos José Barreto, Carlos Juarez Velasco, Cássia de Castro 11 

Martins Ferreira, Cláudia Helena Cerqueira Marmora, Claudia Mônica dos 12 

Santos, Dalvio Dias, Darcilia Maria Nagen da Costa, Fábio José Martins de 13 

Lima, Gilson Alexandre de Castro, Jonas Tiago Magalhães Coelho, José 14 

Luiz Matheus Valle, Juari da Fonseca Almeida, Juliana Assis de Medeiros, 15 

Jussara Araújo de Almeida, Karina Lopes de Vito, Leandro Oliveira Silva, 16 

Ludmila Savry dos Santos Almeida, Maria da Graça Martins Guerra, Maria 17 

Elizabete de Oliveira, Maria Helena Braga, Nélia Mara da Costa Barros, Raul 18 

Fonseca Neto, Raul Francisco Magalhães, Regina Coeli Barbosa Pereira, 19 

Regina Coeli Moraes Kopke, Ricardo Bonfante, Rosana Colombara, 20 

Sthefania Mara Santos Reis e Victor Alves Pontes. Foram justificadas as 21 

ausências dos Conselheiros Álvaro Eduardo Trigueiro Americano, Ana 22 

Bernadete da Silva Rocha, Edna Maria das Graças Cannobieti, Julimar 23 

Cezário de Souza Franco, Lucas da Silva Simeão, Luiz Antônio Barroso e 24 

Mario José dos Santos. O senhor presidente iniciou a reunião desejando 25 

boas vindas à Conselheira Maria da Graça Martins Guerra, representante do 26 

Colégio Técnico Universitário. Ordem do dia: I – Aprovação da Ata do dia 27 

30 de novembro de 2006. A conselheira Claudia Mônica dos Santos 28 

solicitou às folhas dois, linha nove, que a visão do Departamento de 29 

Ciências Sociais exposta pelo conselheiro Raul Francisco Magalhães viesse 30 

relatada antes da sugestão proposta pelo mesmo, de que o Conselho 31 

Setorial de Graduação convocasse o Professor André Gaio, Chefe do 32 

Departamento de Ciências Sociais para tratar do assunto, de forma que 33 

ficasse bem claro que o Conselho aprovara somente a convocação do 34 

Chefe do Departamento e não a visão dos professores do departamento de 35 

que as disciplinas de Sociologia e Metodologia deveriam ser oferecidas por 36 

professores lotados nos próprios departamentos solicitantes. A sugestão foi 37 

acatada e a ata aprovada por unanimidade. O senhor presidente, na 38 

condição de relator da Comissão de Avaliação do Regulamento de 39 

Graduação, solicitou aos conselheiros que a reunião fosse presidida pelo 40 

Coordenador de Graduação, Professor Wilhelm Passarella Freire e todos 41 

concordaram. II – Resolução 022/2004 do Conselho Setorial de 42 

Graduação. O senhor presidente expôs aos presentes a dinâmica das 43 

apresentações que seriam expostas pelos membros da Comissão de 44 

Avaliação do Regulamento de Graduação. Em seguida passou a palavra ao 45 

conselheiro Alfredo Chaoubah que apresentou a análise estatística feita 46 

utilizando a metodologia Box-Plot, em que foram analisados dados de 47 

quatro períodos antes e quatro períodos depois da Resolução 022/2004 e 48 

que levou em consideração quatro fatores principais: médias das notas, 49 

percentual de alunos aprovados, percentual de alunos reprovados por 50 

infrequência e percentual de trancamento de matrícula. O conselheiro 51 



finalizou concluindo que o número de reprovados por infrequência diminuiu 1 

e que os outros fatores levados em conta não sofreram grandes alterações 2 

nos períodos após a extinção da prova exame. O relator da Comissão, 3 

Professor Eduardo Magrone, agradeceu o apoio do Professor Alfredo 4 

Chaoubah e continuou a apresentação com a síntese da consulta feita junto 5 

aos coordenadores dos cursos de graduação em que foram feitas perguntas 6 

relativas à volta da prova exame, número mínimo de avaliações para a 7 

graduação e a média para aprovação, com a ressalva de que obteve pouco 8 

retorno por parte das coordenações de curso. O relator apresentou também 9 

o levantamento feito junto a outras Universidades Federais relativo ao 10 

sistema de avaliação da graduação aplicado por estas instituições. A análise 11 

levou em consideração os seguintes fatores: número mínimo de avaliações 12 

por período, média para aprovação, aplicação ou não da prova exame e 13 

número de alunos da graduação. Após a exposição passou a palavra à 14 

representante discente Sthefania Mara Santos Reis. A acadêmica 15 

apresentou os dados relativos à consulta feita pelo Diretório Central dos 16 

Estudantes junto à comunidade acadêmica com relação à volta ou não da 17 

prova exame e a apresentação de sugestões para o sistema de avaliações. 18 

Segundo a análise a maioria dos estudantes consultados era a favor da 19 

volta do antigo sistema de avaliação com a prova exame e nota para 20 

aprovação de setenta por cento. A conselheira Jussara Araújo de Almeida 21 

parabenizou a iniciativa do Diretório Central dos Estudantes e lamentou o 22 

fato de que poucos estudantes participaram da consulta. O conselheiro 23 

Alfredo Chaoubah enfatizou que o resultado apresentado não era conclusivo 24 

em função do pequeno número de estudantes consultados em relação ao 25 

total de alunos da graduação e também questionou o modo como as 26 

questões foram formuladas na consulta aos estudantes. Posteriormente foi 27 

realizada a votação de encaminhamento sendo 28 (vinte e oito) conselheiros 28 

a favor da votação da resolução em bloco e 8 (oito) conselheiros a favor da 29 

votação da resolução por artigos, com 4 (quatro) abstenções. Colocada em 30 

votação a manutenção de toda a Resolução 022/2004 obteve 23 (vinte e 31 

três) votos a favor, 8 (oito) votos contrários e 4 (quatro) abstenções. O 32 

senhor presidente esclareceu que novas alterações à Resolução poderiam 33 

ser solicitadas e levadas à apreciação do Conselho Setorial de Graduação. 34 

Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de 35 

todos os Conselheiros e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a 36 

presente ata, que transcrevo, dato e assino. 37 
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Prof. Eduardo Magrone 42 

Pró-Reitor de Graduação 43 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 48 


