
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

GRADUAÇÃO DA UFJF, REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010, ÀS 2 

NOVE HORAS, NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE DIREITO, NO CAMPUS. 3 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às nove horas, no 4 

Anfiteatro da Faculdade de Direito, no Campus, foi realizada reunião ordinária do 5 

Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, sob a presidência do 6 

Senhor Pró-Reitor de Graduação, Professor Eduardo Magrone e com a presença dos 7 

Conselheiros Alfredo Octávio de Souza, Alice Mary Monteiro Mayer, Aline Araújo 8 

Passos, Ana Cláudia Peres Rodrigues, Ana Cristina Lima Santos Barbosa, Ângela 9 

Maria Gaudard Cheick Kaled, Ângelo de Oliveira Ferreira, Bruno Coimbra Faria, Célio 10 

Carneiro Chagas, Clécio da Silva Ferreira, Cristina Sayuri Cortes Ouchi Dusi, Cyntia 11 

Pace Schmitz Corrêa, Edelvais Keller, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Fernanda 12 

Claudia Alves Campos, Gladston Duarte Ferreira, Guilherme de Berredo Peixoto, 13 

Hélio Francisco da Silva, Ilaim Costa Júnior, José Barbosa Gomes, José Homero 14 

Pinheiro Soares, José Luiz Matheus Valle, Karina Lopes Devito, Marcelo de Oliveira 15 

Santos, Maria dos Remédios Pereira da Silva, Maria Elizabete de Oliveira, Maria 16 

Isabel da Silva Azevedo Alvim, Mário José dos Santos, Michele Cristina Resende 17 

Farage, Raul Francisco Magalhães, Rosana Colombara, Rui Américo Mathiasi Horta, 18 

Sidnei Vilmar Noé, Sueli Maria dos Reis Santos, Tarcisio de Souza Lima, Vanderli 19 

Fava de Oliveira e Vanilda Cardoso de Alvarenga. Foram justificadas as ausências 20 

dos Conselheiros Anderson Belli Castanha, Bárbara Stella Oliveira Rocha, Carmelita 21 

do Carmo Ribeiro Leite Camargo, Claudio Roberto Foffano Vasconcelos, Cristina 22 

Simões Bezerra, Fabiano César Tosetti Leal, Helder Couto, Jussara Araújo de 23 

Almeida, Letícia Barbosa Torres Americano, Letícia Maria Araújo Zambrano, Lucio 24 

Guedes Barra, Marcos Olender, Neide Cordeiro de Magalhães e Roselene Perlatto 25 

Bom Jardim. O Senhor Presidente deu boas vindas aos novos conselheiros: 26 

Professora Maria Isabel da Silva Azevedo Alvim, Vice-Coordenadora do Curso de 27 

Ciências Econômicas; Professora Cristina Sayuri Cortes Ouchi Dusi, representante da 28 

Coordenação do Curso de Administração, modalidade a distância; Discente Gladston 29 

Duarte Ferreira. Ordem do dia: I – Leitura e aprovação da atas das reuniões dos 30 

dias 23 de setembro e 17 de novembro de 2010: O Senhor Presidente colocou as 31 

atas em discussão. O Conselheiro José Luiz Matheus Valle propôs duas retificações à 32 

ata do dia 23 de setembro de 2010. A primeira, ás linhas 31 a 34, onde se lê: “O 33 

Conselheiro Hélio Francisco da Silva propôs que, havendo empate na nota do ENEM, 34 

que todos os candidatos empatados na terceira colocação fossem aprovados para a 35 

segunda etapa”, leia-se: “O Conselheiro Hélio Francisco da Silva propôs que, havendo 36 

empate na nota do ENEM, que todos estes candidatos empatados na última posição 37 

válida para classificação sejam aprovados para a segunda etapa do vestibular”. A 38 

segunda retificação proposta, às linhas 47 a 51, onde se lê: “O Conselheiro Hélio 39 

Francisco da Silva disse que no edital deveria constar que a UFJF iria aprovar da 40 

primeira para a segunda fase 03 (três) candidatos por cada 01 (uma) vaga em curso 41 

de graduação e havendo empate na terceira colocação todos os candidatos 42 

empatados nesta seriam aprovados para a segunda fase”, leia-se: “O Conselheiro 43 

Hélio Francisco da Silva disse que no edital deveria constar que a UFJF iria aprovar 44 

da primeira para a segunda fase 03 (três) candidatos por cada 01 (uma) vaga em 45 

curso de graduação e havendo empate que todos os candidatos empatados na última 46 

posição válida para classificação sejam aprovados para a segunda etapa do 47 

vestibular”. Não havendo mais inscritos, o Senhor Presidente colocou em votação a 48 

ata do dia 23 de setembro de 2010, com as retificações propostas e esta foi aprovada 49 

por maioria, com 01 (uma) abstenção. Na seqüência o Senhor Presidente colocou em 50 

discussão a ata do dia 17 de novembro de 2010. Não havendo inscrições, o Senhor 51 

Presidente colocou a ata em votação e esta foi aprovada por maioria, com 03 (três) 52 

abstenções. II – Processos: Processo nº 23071.015884/2010-49 – Projeto 53 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química Noturno. Relator Professor 54 

Guilherme de Berredo Peixoto. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi 55 

aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.015900/2010-01 – Projeto 56 



Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física Noturno. Relator Professor Clécio 1 

da Silva Ferreira. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 2 

unanimidade. Processo nº 23071.015902/2010-92 – Projeto Pedagógico do Curso 3 

de Licenciatura em Matemática. Relatora Professora Rosana Colombara. Colocado 4 

em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 5 

23071.017406/2010-73 – Criação de disciplinas para o Curso de Letras. Relator 6 

Professor Mário José dos Santos. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi 7 

aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.017140/2010-69 – Criação da 8 

disciplina Histologia de Órgãos e Sistemas. Relator Professor Marcelo de Oliveira 9 

Santos. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. 10 

Processo nº 23071.017192/2010-35 – Criação da disciplina Televisão Digital 11 

(HDTV). Relatora Professora Ana Cristina Lima Santos Barbosa. Colocado em 12 

discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 13 

23071.016319/2010-07 – Criação da disciplina Direção em Cinema. Relatora 14 

Professora Ana Cristina Lima Santos Barbosa. Colocado em discussão e a seguir em 15 

votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.016746/2010-97 – 16 

Criação de disciplina para o Curso de Estatística. Relator Professor Glauker 17 

Menezes de Amorim. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 18 

unanimidade. Processo nº 23071.018906/2010-22 – Reestruturação Curricular do 19 

Curso de Bacharelado em Artes do Espetáculo. Relator Professor Sidnei Vilmar 20 

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

Processo nº 23071.005258/2010-44 – Reestruturação Curricular do Curso de 22 

Engenharia Sanitária e Ambiental. Relator Professor Vanderli Fava de Oliveira. 23 

Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. A 24 

seguir o Senhor Presidente solicitou inversão da pauta, visando antecipar a discussão 25 

sobre o Calendário de Reuniões do CONGRAD em 2011. A solicitação foi aprovada 26 

pelos conselheiros. III – Calendário de reuniões ordinárias do CONGRAD em 2011: 27 

Colocado em discussão, foi solicitado pelos conselheiros que houvesse alternância 28 

entre os horários da manhã e da tarde. Também foi solicitado pelos conselheiros que 29 

o calendário fosse cumprido rigorosamente. A seguir a proposta de calendário foi 30 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. IV – Solicitação de reintegração 31 

aos cursos de graduação da UFJF: O Senhor Presidente passou a palavra a 32 

Conselheira Alice Mary Monteiro Mayer que havia solicitado a inclusão deste assunto 33 

na pauta do CONGRAD. A Conselheira disse que ao assumir a Coordenação do 34 

Curso de Educação Física precisou pegar orientações na PROGRAD e no CDARA 35 

sobre o tema, considerando que não estava normatizado no Regulamento Acadêmico 36 

da Graduação (RAG). A Conselheira citou um caso ocorrido no Curso de Educação 37 

Física em que o aluno foi reintegrado por duas vezes e não conseguiu concluir o 38 

curso. Disse também que nos casos seguintes a PROGRAD encaminhou os 39 

processos à Procuradoria Federal junto à UFJF e esta analisou os processos com 40 

base na legislação vigente e sem avaliar o mérito. O Conselheiro José Luiz Matheus 41 

Valle perguntou quais eram os principais tipos de situações. A Conselheira Alice Mary 42 

Monteiro Mayer disse que a maioria dos casos era porque o aluno havia perdido o 43 

período de matrícula. O Senhor Presidente disse que a reintegração já era praxe de 44 

longa data na instituição e desde 2003 quando ele era coordenador isto já era 45 

praticado. Complementou que o que acontecia muitas vezes era que o aluno deixava 46 

de efetuar a matrícula, por diversas razões. Citou um caso de pedido de reintegração 47 

após 15 anos. Também informou que no RAG estava definida a reinscrição, para os 48 

casos de trancamento de matrícula de até 04 quatro períodos letivos. O Conselheiro 49 

Vanderli Fava de Oliveira disse que para se pensar em reintegrar ou não, primeiro 50 

deveria se pensar o que é um curso de graduação. Disse que, se for entendido como 51 

um processo gradual de formação acha que não cabe parar e depois voltar, pois o 52 

curso não é simplesmente cumprir disciplinas. Disse que se o sujeito fizesse outro 53 

vestibular aí era outro caso, com a possibilidade de aproveitamento de créditos já 54 

cursados. A Conselheira Aline Araújo Passos disse que estava pesquisando os 55 

regulamentos das outras IFES e que acha essencial se fixar um prazo. Citou o caso 56 



da Bahia onde o prazo é de 12 meses. A Conselheira propôs apresentar uma proposta 1 

de regulamentação na próxima reunião. O Conselheiro Tarcisio de Souza Lima disse 2 

que a situação é realmente grave e merece estudo detalhado. Disse que o RAG é 3 

claro, o aluno que perdeu a matrícula está desligado. O Conselheiro propôs a 4 

constituição de uma comissão, com a sua participação nesta. O Senhor Presidente 5 

concordou com o Conselheiro Vanderli Fava de Oliveira, disse que o CONGRAD 6 

deveria primar pela ótica acadêmica e que o aluno interromper o curso por prazo 7 

indeterminado fere a perspectiva da continuidade. Disse que atualmente a última 8 

instância deliberativa é a PROGRAD, que fica muito exposta em alguns casos. O 9 

Senhor Presidente encaminhou a proposta de constituição de uma comissão do 10 

CONGRAD para pesquisar e propor critérios para reintegração aos cursos de 11 

graduação da UFJF. A proposta foi que a comissão fosse constituída pelos seguintes 12 

membros: Professora Aline Araújo Passos, Coordenadora do Curso de Direito; 13 

Professor Tarcisio de Souza Lima, Coordenador do Curso de Sistemas de Informação; 14 

Professora Alice Mary Monteiro Mayer, Coordenadora do Curso de Educação Física. 15 

Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Além disso, a comissão deveria 16 

apresentar o seu trabalho na próxima reunião, prevista para março de 2011. Colocado 17 

em votação e aprovado por unanimidade. A Conselheira Alice Mary Monteiro Mayer 18 

pediu uma orientação quanto aos processos que estavam sob sua análise. O Senhor 19 

Presidente sugeriu que a coordenação aguardasse a nova regulamentação. V – 20 

Solicitação de retificação de notas pelos professores via SIGA: A Conselheira 21 

Alice Mary Monteiro Mayer sugeriu que o CONGRAD discutisse a possibilidade de que 22 

este procedimento pudesse ser feito através do SIGA. Citou casos de formulários que 23 

foram extraviados e nesses casos foi necessário fazer o procedimento via ofício. A 24 

Conselheira também prezou pela economia de papel. O Conselheiro José Fonseca 25 

Marangon, Coordenador de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA) disse que 26 

este procedimento no SIGA seria mesmo muito melhor. O Conselheiro falou que os 27 

dados teriam maior confiabilidade e segurança da informação digital. Sugeriu que o 28 

próprio professor da disciplina execute o procedimento, com utilização de assinatura 29 

digital interna e que isto já estava previsto para 2011. A Conselheira Michele Cristina 30 

Resende Farage perguntou se não bastaria acessar o SIGA, sem assinatura digital. O 31 

Conselheiro Vanderli Fava de Oliveira disse que já usava assinatura digital e achava 32 

isto simples. A Conselheira Fernanda Claudia Alves Campos disse que existem vários 33 

tipos de assinatura digital, uns mais seguros e outros menos e que caberia ao 34 

CONGRAD definir quais os requisitos. A Conselheira reforçou a colocação de que a 35 

responsabilidade de lançamento dos dados deveria ser do professor da disciplina. O 36 

Conselheiro Tarcisio de Souza Lima solicitou que o CDARA encaminhasse uma 37 

proposta a ser analisada na próxima reunião. VI – Resolução sobre o 38 

aproveitamento de créditos de disciplinas da Pós-Graduação stricto sensu por 39 

parte de alunos dos cursos de Graduação da UFJF: O Senhor Presidente informou 40 

que havia recebido um pedido da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para flexibilização 41 

das regras dispostas no RAG. Diante disso encaminhou a proposta ao CONGRAD. O 42 

Conselheiro Vanderli Fava de Oliveira disse que deveria se discutir se isto era viável e 43 

também que a proposta deveria ser discutida com os respectivos colegiados. O 44 

Senhor Presidente propôs que a discussão sobre o tópico continuasse, sem a 45 

necessidade de deliberar. O Conselheiro Raul Francisco Magalhães disse que 46 

gostaria de discutir isso no seu colegiado de pós-graduação e que estava perplexo 47 

que os coordenadores da pós tenham encaminhado a proposta, perguntando como 48 

aqueles poderiam pensar que isto poderia ser útil para a pós-graduação. O 49 

Conselheiro José Luiz Matheus Valle disse que a idéia da proposta visava a formação 50 

continuada e que valia levar para as unidades discutirem. O Conselheiro Wilhelm 51 

Passarella Freire informou que a idéia é formalizar uma situação que já acontece na 52 

prática, citando o caso da Matemática em que muitas disciplinas da graduação são 53 

essencialmente as mesmas do mestrado. Concluiu que era uma excelente idéia que 54 

poderia trazer vantagens para os alunos e também otimizar recursos. A Conselheira 55 

Ângela Maria Gaudard Cheick Kaled informou que na Faculdade de Letras os alunos 56 

da graduação já assistiam aulas de mestrado informalmente. O Senhor Presidente 57 



disse que em outras universidades esta prática já era uma rotina. O Conselheiro Raul 1 

Francisco Magalhães falou sobre a dinâmica dos cursos de Ciências Sociais, afirmou 2 

que há diferença no grau de exigência da graduação e da pós e que isto poderia 3 

afetar sim a dinâmica de debates em sala de aula. O Conselheiro Eduardo Sérgio 4 

Leão de Souza disse que não ouviu a sua base e nesse momento não poderia julgar. 5 

O Conselheiro Clécio da Silva Ferreira falou da necessidade de integração da 6 

graduação e da pós-graduação e que esta proposta vinha ao encontro. O Conselheiro 7 

Tarcisio de Souza Lima disse que os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de 8 

Informação já prevêem esta prática nos seus Projetos Políticos Pedagógicos. Não 9 

havendo mais inscritos, o Senhor Presidente encerrou a discussão e informou que o 10 

assunto voltaria à pauta na próxima reunião. VII – Calendário Acadêmico 2011: O 11 

Senhor Presidente colocou em discussão a proposta da Pró-Reitoria de Pesquisa de 12 

inclusão no calendário acadêmico 2011 das datas do XVII (Décimo sétimo) Seminário 13 

de Iniciação Científica, a ser realizado no período de 19 a 21 de outubro de 2011. 14 

Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 15 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros e encerrou a 16 

reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 17 
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Brunner Venâncio Lopes 22 

Secretário do Conselho Setorial de Graduação 23 
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Prof. Eduardo Magrone 28 

Pró-Reitor de Graduação 29 
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 32 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 33 


