
ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

GRADUAÇÃO DA UFJF, REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2008, ÀS 2 

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

CAMPUS. 4 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às treze horas e trinta 5 

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

ordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, 7 

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

Magrone e com a presença dos Conselheiros Alice Gonçalves Arcuri, Alfredo 9 

Chaoubah, Ana Paula Ferreira, Andréa Vassalo Fagundes Fernandes, 10 

Ângela Maria Gaudard Cheick Kaled, Carlos Alberto Camilo Nascimento, 11 

Carlos José Barreto, Cássia de Castro Martins Ferreira, Cláudia Mônica dos 12 

Santos, Dálvio Dias, Gilmar José dos Santos, Gilson Alexandre de Castro, 13 

Jaqueline da Silva Frônio, José Luiz Matheus Valle, Júlio César Ribeiro 14 

Sampaio, Jussara Araújo de Almeida, Karina Lopes Devito, Ludmilla Savry 15 

dos Santos Almeida, Luiz Antônio Barroso Rodrigues, Maria das Graças 16 

Martins Ribeiro, Maria dos Remédios Pereira da Silva, Maria Helena Braga, 17 

Neide Cordeiro de Magalhães, Nilson Fontes de Oliveira, Raul Fonseca Neto, 18 

Raul Francisco Magalhães, Ricardo de Cristofaro, Rosana Colombara e 19 

Rubens Luiz Rodrigues. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros 20 

Álvaro Eduardo Trigueiro Americano, Carlos Juarez Velasco, Célio Carneiro 21 

Chagas, Cristiane Andrade Mendes, Maria Cristina Brandão de Faria, Mario 22 

José dos Santos e Vanderli Fava de Oliveira.   O Senhor Presidente iniciou a 23 

reunião desejando boa tarde aos conselheiros. Ordem do dia: I – 24 

Aprovação da ata da reunião do dia 10 de março de 2008. Colocada em 25 

discussão, o Conselheiro Carlos Alberto Camilo Nascimento solicitou que, às 26 

fls. 02, linhas 28 e 29, onde se lê: “Altera Pré-Requisitos de disciplinas para o 27 

Curso de Educação Física”, leia-se: “Quebra Pré-Requisitos de disciplinas 28 

para o Curso de Educação Física”. A seguir a ata foi colocada em votação 29 

com a alteração proposta e foi aprovada por 29 (vinte e nove) votos a favor e 30 

01 (uma) abstenção. II – Calendário Acadêmico 2008: O Senhor Presidente 31 

colocou em discussão algumas datas do calendário que haviam sido 32 

destacadas na última reunião do Conselho. Com relação às datas para 33 

colação de grau, o Senhor Presidente sugeriu que no 1º semestre fossem 34 

nos dias 24, 25 e 27 de julho e no 2º semestre nos dias 11, 12, 13 e 14 de 35 

dezembro. Colocada em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. 36 

Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão a data do feriado 37 

municipal de 13 de junho e consultou o Conselheiro José Fonseca Marangon, 38 

Coordenador de Assuntos e Registros Acadêmicos, sobre a viabilidade de se 39 

inserir esta data no calendário. O Conselheiro José Fonseca Marangon 40 

informou que seria viável e que consequentemente algumas datas seriam 41 

alteradas em função da inclusão do feriado, como por exemplo: a data limite 42 

para os Chefes de Departamento responderem às solicitações dos 43 

Coordenadores quanto ao horário e número de vagas em disciplinas para o 44 

2º semestre de 2008 seria antecipada para 12 de junho, o último dia de aulas 45 

passaria para dia 09 de julho e a matrícula feita pelos acadêmicos para o 2º 46 

semestre de 2008 seria entre os dias 16 e 21 de julho. A seguir o Senhor 47 

Presidente colocou em votação a inclusão do feriado com as alterações 48 

conseqüentes e estas foram aprovadas por unanimidade. O terceiro destaque 49 

do calendário foi proposto pelo Conselheiro Carlos Alberto Camilo 50 

Nascimento, solicitando que o período para pedido de aproveitamento de 51 

créditos fosse realizado na segunda semana de aula dos respectivos 52 



semestres, passando a valer já no 2º semestre de 2008. Colocada em 1 

votação a proposta foi aprovada por unanimidade. III – Resolução de 2 

Treinamento Profissional: O Senhor Presidente colocou a proposta de 3 

resolução em discussão e passou a palavra ao Professor Wilhelm Passarella 4 

Freire, Coordenador de Graduação, que foi relator da proposta. O Professor 5 

Wilhelm Passarella Freire informou ter recebido uma solicitação do Comitê de 6 

Ciências da Vida, pedindo que fossem feitas algumas alterações na 7 

resolução proposta, quanto à possibilidade de que o Hospital Universitário e o 8 

Centro de Biologia da Reprodução constituíssem seus próprios comitês 9 

julgadores. O Conselheiro Julio César Ribeiro Sampaio solicitou que ficasse 10 

destacado no Artigo 9º, que os representantes dos Cursos nos Comitês 11 

deveriam ser indicados pelas respectivas Coordenações de Cursos. O 12 

Conselheiro José Luiz Matheus Valle afirmou que seria razoável que o 13 

Hospital Universitário tivesse uma cota de bolsas para não ficar defasado em 14 

relação às outras unidades. A Conselheira Maria dos Remédios Pereira da 15 

Silva disse que era favorável a não limitar um projeto por docente ou técnico-16 

administrativo. O Conselheiro Julio César Ribeiro Sampaio solicitou 17 

esclarecimentos se os docentes citados no Artigo 8º, Parágrafo 2º, poderiam 18 

ser professores substitutos. A Conselheira Andréa Vassalo Fagundes 19 

Fernandes esclareceu que a intenção da Comissão que elaborou a proposta 20 

era considerar os professores substitutos, afirmando que a UFJF possui um 21 

número considerável destes, que desenvolvem importantes trabalhos na 22 

instituição. O Senhor presidente colocou em votação a manutenção do 23 

Parágrafo 2º, Artigo 8º, sendo 19 (dezenove) votos a favor da retirada do 24 

artigo, 05 (cinco) votos favoráveis à manutenção do artigo e 2 (duas) 25 

abstenções. A seguir o Senhor presidente colocou em discussão a questão 26 

dos professores substitutos no tocante à resolução. O Conselheiro Carlos 27 

Alberto Camilo Nascimento fez uma defesa veemente dos professores 28 

substitutos, afirmando que os mesmos deveriam ser considerados, atuando 29 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFJF.  A Conselheira 30 

Jussara Araújo de Almeida concordou com o fato de que os professores 31 

substitutos deveriam ser contemplados e fez uma ressalva de que a 32 

prioridades deveria ser dada aos professores efetivos, não deixando esta 33 

decisão a critérios dos comitês. A Conselheira Andréa Vassalo Fagundes 34 

Fernandes disse que a UFJF tinha um percentual grande de professores 35 

substitutos e que a idéia da comissão era dar oportunidades a todos os 36 

professores da instituição. O Conselheira Jaqueline da Silva Frônio afirmou 37 

que haveria problemas em sincronizar o período do contrato de trabalho dos 38 

professores substitutos com o período das bolsas de treinamento 39 

profissional. O Professor Wilhelm Passarella Freire sugeriu que o artigo 8º 40 

passasse a ter a seguinte redação: “O Docente ou Técnico Administrativo do 41 

quadro permanente da UFJF, para se candidatar ao Programa de 42 

Treinamento Profissional, deverá apresentar projeto conforme modelo e 43 

dentro do prazo definido pela Pró-Reitoria de Graduação” e em seguida 44 

acrescentar um Parágrafo 2º com a seguinte redação: “O Docente ou Técnico 45 

Administrativo que não pertencer ao quadro permanente da UFJF poderá 46 

apresentar projeto, desde que tenha um Docente ou Técnico Administrativo 47 

efetivo, respectivamente, como Co-Orientador do projeto”. O Senhor 48 

Presidente colocou em votação o Artigo 8º com as alterações propostas e 49 

estas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 50 

colocou em discussão o Artigo 9º, Parágrafo 2º, relativo à constituição dos 51 

comitês do Hospital Universitário e do Centro de Biologia da Reprodução. O 52 



Conselheiro Raul Francisco Magalhães disse que não via sentido em 1 

privilegiar estas Unidades com comitês específicos, pois seria aberto um 2 

precedente para outros órgãos, citando por exemplo o Centro de Pesquisas 3 

Sócias e finalizou afirmando que os projetos do Hospital Universitário e do 4 

Centro de Biologia da Reprodução deveriam ser avaliados pelo Comitê de 5 

Ciências da Vida. O Senhor Presidente colocou em votação a supressão ou 6 

não do Parágrafo 2º do Artigo 9º, sendo 21 (vinte e um) votos a favor da 7 

supressão do parágrafo, 02 (dois) votos favoráveis à manutenção e (04) 8 

quatro abstenções. Na seqüência o Senhor Presidente colocou em discussão 9 

o Artigo 9º, Parágrafo 1º, relativo aos comitês do Colégio Técnico 10 

Universitário e do Colégio de Aplicação João XXIII. A Conselheira Andréa 11 

Vassalo Fagundes Fernandes disse que os colégios atuavam no ensino de 1º 12 

e 2º graus e, por isso, tinham especificidades diferentes do ensino de 13 

graduação, havendo a necessidade de se estar avaliando os projetos 14 

internamente e não pelos mesmos comitês da graduação. A Conselheira 15 

complementou que este fato não iria influir na oferta de bolsas para as outras 16 

unidades, pois o número de alunos dos colégios seria considerado no total de 17 

alunos da UFJF. O Conselheiro Carlos Alberto Camilo Nascimento disse que, 18 

no seu entendimento, os comitês deveriam identificar as especificidades de 19 

cada unidade, como no caso do C.A. João XXIII. A Conselheira Alice 20 

Gonçalves Arcuri sugeriu que a Pró-Reitoria de Graduação consultasse os 21 

comitês quanto à possibilidade de que o C.A. João XXIII tivesse 22 

representação nos comitês referentes às suas áreas de ensino. O Senhor 23 

Presidente colocou em votação a supressão do Parágrafo 1º do Artigo 9º, 24 

sendo 17 (dezessete) votos a favor da supressão, 06 (seis) votos favoráveis à 25 

manutenção do parágrafo e 02 (duas) abstenções. Não havendo mais 26 

quórum para deliberações, o senhor presidente informou que convocaria 27 

outra reunião ainda no mês de abril, agradeceu a presença de todos os 28 

Conselheiros e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que 29 

transcrevo, dato e assino. 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

Prof. Eduardo Magrone 35 

Pró-Reitor de Graduação 36 
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Brunner Venâncio Lopes 40 

Secretário do Conselho Setorial de Graduação 41 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 45 


