
ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

GRADUAÇÃO DA UFJF, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2008, ÀS 2 

TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS, NO ANFITEATRO DA REITORIA, NO 3 

CAMPUS. 4 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às treze horas e 5 

trinta minutos, no Anfiteatro da Reitoria, no Campus, foi realizada uma 6 

reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente 7 

convocado, sob a Presidência do Senhor Pró-Reitor de Graduação, Professor 8 

Eduardo Magrone e com a presença dos Conselheiros Alice Gonçalves 9 

Arcuri, Alfredo Chaoubah, Ana Paula Ferreira, Andréa Vassalo Fagundes 10 

Fernandes, Andressa Lima Siqueira, Ângela Maria Gaudard Cheick Kaled, 11 

Carlos Alberto Camilo Nascimento, Carlos José Barreto, Carlos Juarez 12 

Velasco, Cássia de Castro Martins Ferreira, Célio Carneiro Chagas, Cláudia 13 

Mônica dos Santos, Cristiane de Andrade Mendes, Dálvio Dias, Gilmar José 14 

dos Santos, Gilson Alexandre de Castro, Janemar Melandre da Silva, Jonas 15 

Tiago Magalhães Coelho, José Luiz Matheus Valle, Karina Lopes Devito, 16 

Ludmilla Savry dos Santos Almeida, Luiz Antônio Barroso Rodrigues, Maria 17 

Cristina Brandão de Faria, Mário José dos Santos, Neide Cordeiro de 18 

Magalhães, Nilson Fontes de Oliveira, Raul Fonseca Neto e Vanderli Fava de 19 

Oliveira. O Senhor Presidente iniciou a reunião desejando boa tarde aos 20 

conselheiros. Ordem do dia: I – Aprovação da ata da reunião do dia 12 de 21 

dezembro de 2007. Colocada em discussão e a seguir em votação, a ata foi 22 

aprovada por unanimidade. II – Aprovação do Calendário Acadêmico 23 

2008: O Senhor Presidente colocou em discussão a proposta de calendário. 24 

O Conselheiro Vanderli Fava de Oliveira afirmou que a data de colação, entre 25 

os dias 10 e 13 de julho, estava muito próxima à data de fechamento de 26 

notas. O Senhor Presidente disse que esta data havia sido escolhida em 27 

função da disponibilidade de datas do Cine Teatro Central. O Conselheiro 28 

Carlos Alberto Camilo do Nascimento sugeriu que o período para pedido de 29 

aproveitamento de créditos fosse realizado nas segundas semanas de aula 30 

dos respectivos semestres. A Conselheira Ludmilla Savry dos Santos 31 

Almeida solicitou que a data para Colação de Grau fosse posterior ao último 32 

dia para fechamento de notas. O Conselheiro Gilson Alexandre de Castro 33 

solicitou esclarecimentos quanto ao feriado municipal do dia 13 de junho e se 34 

este não deveria ser incluído no calendário. O Senhor Presidente colocou em 35 

votação duas propostas: 1ª proposta: Aprovar o calendário com os seguintes 36 

destaques: I – Datas para lançamentos de notas e colação de grau, II – Data 37 

para pedido de aproveitamento de créditos e III – Data do feriado municipal 38 

de 13 de julho (Dia de Santo Antônio) e 2ª proposta: Aprovar o calendário 39 

acadêmico e em uma próxima reunião tratar das questões relativas aos 40 

destaques e à matrícula. Colocado em votação as duas propostas foram 41 

aprovadas por unanimidade. III – Aprovação do Calendário de Reuniões 42 

Ordinárias do CONGRAD: O Senhor Presidente colocou em discussão a 43 

proposta de calendário. A Conselheira Ludmilla Savry dos Santos Almeida 44 

solicitou que a reunião do dia 11 de agosto fosse alterada para dia 12, não 45 

coincidindo com a data para matrícula em disciplinas com vagas ociosas do 46 

segundo semestre letivo. A solicitação foi acatada por unanimidade. 47 

Colocado em votação com a alteração proposta, o calendário de reuniões do 48 

Conselho para o exercício de 2008 foi aprovado por unanimidade. IV – 49 

Proposta de Resolução - Disciplina Especial: O Senhor Presidente 50 

colocou a proposta de resolução em discussão e lembrou que na última 51 

reunião do Conselho de Graduação o Conselheiro Carlos Juarez Velasco 52 



levantou a questão do conflito entre a criação das disciplinas especiais e a 1 

legislação dos cursos intensivos de verão. O Senhor Presidente sugeriu a 2 

inclusão de dois artigos, com as seguintes redações: I – “Os Departamentos 3 

poderão deixar de oferecer as Turmas Especiais previstas no artigo 4º, desde 4 

que, devidamente justificado, mediante processo próprio, aprovado pelas 5 

Coordenações dos Cursos e homologados pelo Conselho Setorial de 6 

Graduação” e II – “No caso de o Departamento competente optar pela oferta 7 

de Curso Intensivo, conforme Art. 53, § 1º, do Regulamento Acadêmico da 8 

Graduação, este estará desobrigado da oferta de Turmas Especiais”. O 9 

Senhor presidente colocou em votação a resolução com as alterações 10 

sugeridas, sendo 25 (vinte e cinco) votos favoráveis à aprovação e 1 (um) 11 

voto contrário. A seguir, o Senhor Presidente solicitou a inversão de pauta, 12 

passando-se a tratar em seguida dos processos constantes da pauta e que 13 

posteriormente fossem discutidas as propostas de resoluções de 14 

Treinamento Profissional e Programa de Apoio às Coordenações, pois o 15 

Professor Wilhelm Passarella Freire, relator das propostas de resoluções, 16 

ainda não estava presente na reunião. A solicitação foi acatada por 17 

unanimidade. V – Deliberação acerca dos processos enviados à Pró-18 

Reitoria de Graduação: Processo 23071.011050/2007-69: Reforma 19 

Curricular para o Curso de Serviço Social. Relator Professor Raul Francisco 20 

Magalhães. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 21 

25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Processo 22 

23071.011321/2007-86. Mudança de denominação de disciplina do Curso de 23 

Fisioterapia. Relatora Professora Maria das Graças Martins Ribeiro. Colocado 24 

em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 25 (vinte e cinco) votos 25 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Processo 23071.011229/2007-16. Relator 26 

Professor Eduardo Magrone. Altera Pré-Requisitos de disciplinas para o 27 

Curso de Educação Física. Colocado em discussão e a seguir em votação, 28 

foi aprovado por 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 29 

Processo 23071.012898/2007-12. Criação do Núcleo de Estudos Afro-30 

Brasileiros. Relatora Professora Alice Gonçalves Arcuri. O Senhor Presidente 31 

solicitou permissão para acesso ao recinto da reunião da Professora Azuete 32 

Fogaça e do discente André Luis Batista, que participaram da elaboração da 33 

proposta de criação do Núcleo. A solicitação foi acatada por unanimidade. A 34 

Professora Azuete Fogaça apresentou a criação do Núcleo, inicialmente 35 

como resposta da Universidade Federal de Juiz de Fora a um movimento do 36 

Ministério da Educação no sentido de incentivar, nas instituições federais de 37 

ensino superior, a estruturação de núcleos de pesquisa voltados para a 38 

questão étnico-racial que hoje se destaca nos debates sobre desigualdades 39 

que marcam a sociedade brasileira. A esse incentivo do Ministério da 40 

Educação se acrescentou uma demanda, expressa pelo movimento negro 41 

organizado do município de Juiz de Fora, de que a UFJF participasse dos 42 

esforços no sentido de favorecer uma sociedade brasileira, mas juizforana 43 

em especial, mais democrática e mais aberta às diferenças étnico-culturais, 44 

notadamente no que se refere à população negra. Em seguida, falou da 45 

vinculação do Núcleo à Pró-Reitoria de Pesquisa, esclarecendo a 46 

preocupação de fazer do NEAB um Núcleo interdisciplinar e 47 

interdepartamental, de modo que não seria conveniente integrá-lo a uma 48 

unidade acadêmica, porque limitaria as suas possibilidades de atuação e a 49 

transversalidade necessária ao tratamento de diversas questões afetas à 50 

desigualdade étnico-racial. Foi feita solicitação por parte dos conselheiros de 51 

esclarecimentos quanto à observação da Professora Sônia Regina Miranda, 52 



em seu parecer ao Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa, quanto 1 

à composição do quadro de servidores técnico-administrativos em educação 2 

para o Núcleo, tendo em conta a escassez de servidores para as diversas 3 

áreas da Universidade. O Senhor Presidente esclareceu que a contratação 4 

de funcionários para o Núcleo e para a Universidade em geral está sujeita a 5 

decisão do Governo Federal. O parecer da relatora foi colocado em votação e 6 

foi aprovado por unanimidade. Processo 23071.002764/2006-03. Currículo 7 

do Curso de Geografia. Relatora Professora Ludmilla Savry dos Santos 8 

Almeida. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 25 9 

(vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Processo 10 

23071.012339/2007-03. Alteração Curricular – Licenciatura em Geografia. 11 

Relatora Professora Ângela Maria Gaudard Cheick Kaled. Colocado em 12 

discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 25 (vinte e cinco) votos 13 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Processo 23071.012533/2007-81. Criação 14 

de disciplina para o Curso de Direito. Relator Professor Gilmar José dos 15 

Santos. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 25 16 

(vinte e cinco) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. VI – Resolução do 17 

Programa de Apoio às Coordenações: Relator Professor Wilhelm 18 

Passarella Freire. O Senhor Presidente colocou a proposta de resolução em 19 

discussão e o Conselheiro Vanderli Fava de Oliveira propôs que as 20 

coordenações de curso que não contassem com um servidor técnico-21 

administrativo em educação tivessem direito a dois bolsistas do programa de 22 

apoio às coordenações. O Senhor Presidente esclareceu que caso esta 23 

solicitação fosse aprovada, para cumpri-la, seria necessário o corte de 24 

algumas bolsas de treinamento profissional para suprir esta demanda. O 25 

Senhor Presidente colocou em votação a proposta do Conselheiro Vanderli 26 

Fava de Oliveira, sendo 08 (oito) votos favoráveis, 15 (quinze) votos 27 

contrários e 03 (três) abstenções. Colocada em votação a proposta de 28 

resolução do programa de apoio às coordenações foi aprovada por maioria, 29 

sendo 17 (dezessete) votos a favor, 4 (quatro) votos contrários e 06 (seis) 30 

abstenções. O Conselheiro Vanderli Fava de Oliveira solicitou que ficasse 31 

registrado o seu protesto contra a falta de funcionários em algumas 32 

coordenações de cursos. V – Outros Assuntos: O Conselheiro Carlos 33 

Alberto Camilo Nascimento solicitou que numa próxima reunião fosse 34 

discutida a questão do quórum para se dar início às reuniões do Conselho. 35 

Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de 36 

todos os Conselheiros e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a 37 

presente ata, que transcrevo, dato e assino. 38 

 39 

 40 

 41 

Prof. Eduardo Magrone 42 

Pró-Reitor de Graduação 43 

 44 

 45 

Brunner Venâncio Lopes 46 

Secretário do Conselho Setorial de Graduação 47 

 48 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 49 


