
ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 1 

DA UFJF, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2008, ÀS QUINZE 2 

HORAS, NO ANFITEATRO DA REITORIA, NO CAMPUS. 3 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às quinze 4 

horas, no Anfiteatro da Reitoria, no Campus, foi realizada uma reunião 5 

ordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, 6 

sob a Presidência do Senhor Pró-Reitor de Graduação, Professor Eduardo 7 

Magrone e com a presença dos Conselheiros Alice Gonçalves Arcuri, Alice 8 

Mary Monteiro Mayer, Alfredo Chaoubah, Ana Paula Ferreira, Ângela Maria 9 

Gaudard Cheick Kaled, Carlos Juarez Velasco, Cristiane de Andrade Mendes, 10 

Dálvio Dias, Darcília Maria Nagen da Costa, Fabiano César Tosetti Leal, Gilmar 11 

José dos Santos, João Evangelista de Paula Reis, José Luiz Matheus Valle, 12 

Karina Lopes Devito, Ludmilla Savry dos Santos Almeida, Marcelo de Oliveira 13 

Santos, Maria Aparecida de Almeida Gonçalves, Maria da Graça Martins 14 

Guerra, Maria dos Remédios Pereira da Silva, Mario José dos Santos, Nilson 15 

Fontes de Oliveira, Raul Fonseca Neto, Ricardo de Cristófaro, Ricardo 16 

Kamizaki, Rosana Colombara e Rubens Luiz Rodrigues. Foram justificadas as 17 

ausências dos Conselheiros Cláudia Helena Cerqueira Mármora, Cláudia 18 

Mônica dos Santos, Fábio José Martins de Lima e Raul Francisco Magalhães. 19 

O Senhor Presidente iniciou a reunião desejando boas vindas aos 20 

Conselheiros Alice Mary Monteiro Mayer e João Evangelista de Paula Reis. 21 

Ordem do dia: I – Leitura e aprovação da Ata do dia 26/08/2008: Colocada 22 

em discussão e a seguir em votação, foi aprovada com 23 (vinte e três) votos a 23 

favor e 03 (três) abstenções. II – Deliberação acerca dos processos 24 

enviados à Pró-Reitoria de Graduação: Processo 23071.008502/2008-14 – 25 

Curso de Licenciatura em Física, Modalidade Educação a Distância. Relator 26 

Professor Rubens Luiz Rodrigues. A Conselheira Rosana Colombara 27 

questionou o fato de não estarem presentes nas reuniões do Conselho os 28 

coordenadores dos cursos de educação à distância e solicitou que fosse 29 

incluída na pauta da próxima reunião ordinária a questão da representatividade 30 

destes cursos. O Conselheiro Flávio Iassuo Takakura, Coordenador Geral do 31 

Núcleo de Educação a Distância (NEAD) informou que os cursos de educação 32 

a distância que estavam sendo oferecidos pela UFJF eram cursos com início e 33 

fim determinados, não sendo considerados cursos regulares da instituição e 34 

que o Conselho de Graduação já havia decidido em uma reunião anterior que 35 

o Coordenador Geral do NEAD seria convocado para as reuniões do Conselho 36 

como representante dos cursos de educação à distância, com direito a voz e 37 

sem direito a voto. A Conselheira Alice Mary Monteiro Mayer solicitou 38 

esclarecimentos quanto à regulamentação dos cursos de educação à distância 39 

e se os cursos oferecidos eram avaliados pelo Núcleo de Educação a 40 

Distância. O Senhor Presidente esclareceu que o Regulamento Acadêmico da 41 

Graduação (RAG) não abrangia algumas questões específicas da educação à 42 

distância e que seria instituída uma comissão para elaborar propostas de 43 

reformulação do mesmo. O Professor Flávio Iassuo Takakura informou que os 44 

cursos de educação à distância eram criados a partir de aprovação em Editais 45 

do Ministério da Educação e que após isto os cursos eram submetidos à 46 

apreciação dos Conselhos de Graduação e Superior. A seguir o Senhor 47 

Presidente colocou o parecer do relator em votação, que foi aprovado com 25 48 

(vinte e cinco) votos a favor e 01 (uma) abstenção. Processo 49 

23071.007458/2007-17 – Curso de Licenciatura em Matemática, Modalidade 50 

Educação a Distância. Relator Professor Rubens Luiz Rodrigues. Colocado em 51 

discussão e a seguir em votação, o parecer do relator foi aprovado com 25 52 

(vinte e cinco) votos a favor e 01 (uma) abstenção. Processo 53 

23071.007502/2008-99 – Criação da Disciplina Prática Processual 54 



Previdenciária. Relator Professor Dálvio Dias. Colocado em discussão e a 1 

seguir em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 2 

Processo 23071.008983/2008-50 – Reforma Curricular do Curso de Farmácia. 3 

Relator Professor Gilson Alexandre de Castro. Colocado em discussão, a 4 

Conselheira Ana Paula Ferreira demonstrou preocupação quanto à 5 

necessidade de contratação de professores citada no parecer do relator e 6 

perguntou se o Conselho de Graduação estaria se comprometendo com esta 7 

questão. O Conselheiro Dálvio Dias disse que o Conselho deveria votar a 8 

questão acadêmica e que não era da sua competência deliberar sobre a 9 

questão de contratação de professores. O Senhor Presidente encaminhou 10 

duas propostas de votação.  A primeira votar o parecer do relator da forma 11 

como estava e a segunda retornar o processo à Faculdade de Farmácia para 12 

que fossem devidamente preenchidos os formulários CD-01 quanto à 13 

contratação de professores. A primeira proposta de votar o parecer do relator 14 

naquele momento foi colocada em votação, sendo 17 (dezessete) votos contra, 15 

03 (três) votos a favor e 06 (seis) abstenções. A segunda proposta, de retornar 16 

o processo à Faculdade de Farmácia, foi aprovada com 22 (vinte e dois) votos 17 

a favor, 03 (três) votos contra e 01 (uma) abstenção. III – Relato – Comissão 18 

das Licenciaturas: O Senhor Presidente informou que a Faculdade de 19 

Educação havia aprovado um documento referente à reforma das licenciaturas 20 

que fora elaborado a partir de propostas feitas pela Comissão das 21 

Licenciaturas. O Conselheiro José Luiz Matheus Valle demonstrou sua 22 

preocupação com o fato de que alguns cursos de licenciatura estavam 23 

funcionando em desconformidade com a regulamentação do Conselho 24 

Nacional de Educação (CNE). O Senhor Presidente informou que havia 25 

participado de uma reunião com representantes do Ministério da Educação em 26 

agosto de 2008 e que se pode perceber que a dificuldade de se implementar a 27 

reforma das licenciaturas nos moldes do CNE era geral, em todas as 28 

Instituições Federais de Ensino Superior. IV - Relato – Comissão dos 29 

Processos Seletivos (Vestibular e PISM): O Professor Wilhelm Passarella 30 

Freire, Coordenador de Graduação, informou que a Comissão havia se reunido 31 

com os representantes das áreas de ciências humanas, sociais aplicadas, 32 

tecnologia e saúde e que as áreas de humanas, sociais aplicadas e tecnologia 33 

haviam feito sugestões específicas. Disse também que a área de saúde 34 

poderia enviar suas propostas para a comissão até dia 01/10/2008. O 35 

professor conclui dizendo que posteriormente essas sugestões seriam 36 

submetidas à apreciação do Conselho. V - Relato – Comissão da Questão da 37 

Matrícula e Vagas em Disciplinas do Instituto de Ciências Exatas (ICE): O 38 

Professor Wilhelm Passarella Freire, Coordenador de Graduação, informou 39 

que esta comissão ainda não conseguira se reunir. Em seguida, disse que o 40 

Departamento de Matemática também havia constituído uma comissão para 41 

reestruturar as disciplinas em função do REUNI e que esse problema foi 42 

levado em consideração nas discussões. Em seguida, exibiu a nova proposta 43 

de ementa e creditação para o Cálculo I, ainda a ser votada no Departamento 44 

de Matemática. Nessa proposta, o Cálculo I passa a ter 04 (quatro) créditos 45 

reduzindo-se com isso a carga intensa de novos conteúdos que hoje são 46 

apresentados aos alunos no Cálculo I com 06 (seis) créditos e que, além disso, 47 

o novo curso deverá iniciar-se com uma intensa revisão dos conteúdos do 48 

ensino médio. O Professor informou ainda que a comissão espera com essa 49 

nova proposta que haja uma redução no índice de reprovação da disciplina. VI 50 

- Proposta de Resolução – PET Institucional: A pedido do Senhor 51 

Presidente este ponto de pauta foi adiado para uma próxima reunião. VII - 52 

Constituição da Comissão de Reforma do RAG: O Senhor Presidente 53 

afirmou que seria necessário reformar o Regulamento Acadêmico da 54 



Graduação e propôs que fosse criada uma comissão para tratar da questão e 1 

propôs a seguinte composição para a comissão: 01 (um) representante da 2 

Administração Superior, 01 (um) representante da área de Ciências e 3 

Tecnologia, 01 (um) representante da área de Ciências Humanas, 01 (um) 4 

representante da área de Ciências Sociais Aplicadas, 01 (um) representante 5 

da área de Saúde, 01 (um) representante dos Técnicos Administrativos em 6 

Educação e 01 (um) representante discente. Foram indicados os seguintes 7 

membros: Professor Eduardo Magrone, representante da Administração 8 

Superior; Professor José Luiz Matheus Valle, representante da área de 9 

Ciências e Tecnologia; Professor João Evangelista de Paula Reis, 10 

representante da área de Saúde; Maria dos Remédios Pereira da Silva, 11 

representante dos Técnicos Administrativos em Educação. O Senhor 12 

Presidente sugeriu que o representante da área de Ciências Sociais Aplicadas 13 

fosse um professor do Curso de Direito e que, não estando os mesmos 14 

presentes, seriam consultados e depois ele submeteria o nome à deliberação 15 

do conselho. Em seguida, informou também que, não estando presente 16 

nenhum representante discente, os mesmos seriam consultados e depois o 17 

nome seria submetido à apreciação do conselho. VIII – Outros assuntos: O 18 

Conselheiro Dálvio Dias informou que o seu mandato como Coordenador do 19 

Curso de Ciências Econômicas havia terminado, despediu-se do Conselho 20 

agradecendo o bom convívio com os outros membros e pediu apoio ao futuro 21 

Coordenador do Curso de Ciências Econômicas para aprovação do Projeto 22 

Pedagógico Institucional. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 23 

agradeceu a presença de todos os Conselheiros e encerrou a reunião. E, para 24 

constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 25 

 26 

 27 

 28 

Prof. Eduardo Magrone 29 

Pró-Reitor de Graduação 30 

 31 

 32 

Brunner Venâncio Lopes 33 

Secretário do Conselho Setorial de Graduação 34 

 35 

 36 

 37 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 38 


