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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 1 

DA UFJF, REALIZADA NO DIA 6 (SEIS) DE FEVEREIRO DE 2014 (DOIS MIL E 2 

QUATORZE), ÀS 8 (OITO) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, NO AUDITÓRIO 3 

DA REITORIA, NO CAMPUS JUIZ DE FORA. 4 

Aos 6 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 8 5 

(oito) horas e 30 (trinta) minutos, no Auditório da Reitoria, no Campus Juiz de 6 

Fora, foi realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, 7 

regimentalmente convocado, sob a presidência do Senhor Coordenador de 8 

Licenciaturas, Professor José Guilherme da Silva Lopes, no exercício da Pró-9 

Reitoria de Graduação, o qual justificou a ausência do Senhor Pró-Reitor de 10 

Graduação, Professor Eduardo Magrone, por motivo de férias. Estiveram 11 

presentes os(as) seguintes Conselheiros(as): Abílio Manuel Variz, Adamo Dias 12 

Alves, Alfredo Chaoubah, Ana Cristina Lima Santos Barbosa, Ângela Maria 13 

Gaudard Cheick Kaled, Carmelita do Carmo Ribeiro Leite Camargos, Cassia 14 

Viviani Silva Santiago, Daniel Discini Silveira, Danielle Fernandes Costa 15 

Machado, Eduardo Duarte Horta, Elen Pinheiro Affonso, Elisabeth Murilho da 16 

Silva, Elizabeth de Paula Pissolato, Emmanuel Sá Resende Pedroso, Fabrício da 17 

Silva Teixeira Carvalho, Fernanda Claudia Alves Campos, Flávio Sereno 18 

Cardoso, Flavio Vanderson Gomes, Gil Márcio Ribeiro Corrêa, Helder Couto, 19 

Isaura Gomes de Carvalho Aquino, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, Ivo Chaves 20 

da Silva Junior, Jairo Francisco de Souza, José Barbosa Gomes, José Eugênio 21 

de Jesus Cardoso Graúdo, Jose Fanias Lima, José Luiz Lacerda, José Luiz 22 

Matheus Valle, José Otávio do Amaral Correa, Júlio Akashi Hernandes, Júlio 23 

César Teixeira, Katy Andrade Monteiro Zacaron, Kelly Cristiane Baião Sampaio, 24 

Laísa Marcorela Andreole Sartes, Leonardo Cesar Costa, Letícia Silva de Souza 25 

Ponzo, Luciana Conceição Dias Campos, Luis Antonio Dourado Junior, Luiz 26 

Evaristo Dias de Paiva, Manuel Arturo Rendón Maldonado, Marcelo Lobosco, 27 

Márcio de Oliveira,  Marcio Roberto Lima Sá Fortes, Maria Elizabete de Oliveira, 28 

Maria Isabel da Silva Azevedo Alvim, Mateus Netto Coelho, Moisés Luiz Lagares 29 

Júnior, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Nilo Marques de Jesus, Pâmela 30 

Souza Silva, Paulo Roberto Oliveira Dias, Priscilla Danielle Gonçalves de Paula, 31 

Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, Rodrigo Portella, Rogério Casagrande, 32 

Schirley Maria Policário, Sérgio José Puccini Soares, Silvestre dos Santos, Thiago 33 

Duarte Pimentel, Vanda Arantes do Vale, Vanilda Cardozo de Alvarenga, Vanusa 34 

Caiafa Caetano e Victor Cezar Rodrigues. Foram justificadas as ausências 35 

dos(as) Conselheiros(as): Eduardo Henrique Beber, Eliane Bettocchi Godinho, 36 

Fábio José Martins de Lima, Jacy Gameiro, Letícia Barbosa Torres Americano, 37 

Marcelo de Oliveira Santos, Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli e Selva 38 

Maria Guimarães Barreto. O Senhor Presidente deu boas vindas aos novos 39 

conselheiros coordenadores de cursos do campus de Governador Valadares: 40 

Professor Henrique Almeida de Queiroz, vice-coordenador do curso de 41 

Administração, Pâmela Souza Silva, vice-coordenadora do curso de Farmácia, 42 

Katy Andrade Monteiro Zacaron, coordenadora do Departamento de Fisioterapia 43 

e Telma Johnson, coordenadora do curso de Jornalismo. Em seguida o Senhor 44 

Presidente solicitou inclusão na pauta, a pedido da Direção do Centro de 45 

Educação a distância (CEAD) a respeito de Processo Seletivo Complementar. 46 

Colocado em discussão e a seguir em votação foi aprovado pela maioria com 02 47 

(duas) abstenções. Ordem do dia: I – Leitura e aprovação da ata da reunião 48 

do dia 23 de maio de 2013: Colocada em discussão e a seguir em votação, foi 49 

aprovada por maioria, com 04 (quatro) abstenções. II – Processos enviados ao 50 

CONGRAD: O Senhor Presidente propôs a votação em bloco dos processos. 51 

Processo nº 23071.016447/2013-63: Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 52 
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Contábeis. Relatora Professora Cássia Viviani Silva Santiago. Colocado em 53 

discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 54 

23071.021300/2013-12: Criação de disciplinas para o curso de Ciências Sociais. 55 

Relator Professor Frederico Pieper Pires. Colocado em discussão e a seguir em 56 

votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.022108/2013-06: 57 

Criação de disciplinas para o curso de Música. Relator Professor Fabrício da Silva 58 

Teixeira Carvalho. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado 59 

por unanimidade. Processo nº 23071.014808/2013-55: Criação de disciplina 60 

para o curso de Direito. Relatora Professora Cássia Viviani Silva Santiago. 61 

Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. 62 

Processo nº 23071.014669/2013-04: Criação de disciplina para o curso de 63 

Direito. Relatora Professora Cássia Viviani Silva Santiago. Colocado em 64 

discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 65 

23071.018995/2013-09: Criação de disciplina para o curso de Turismo. Relatora 66 

Professora Cássia Viviani Silva Santiago. Colocado em discussão e a seguir em 67 

votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.021154/2013-99: 68 

Criação de disciplina para o curso de Jornalismo. Relatora Professora Cássia 69 

Viviani Silva Santiago. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi 70 

aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.018939/2013-39: Criação de 71 

disciplina para o curso de Turismo. Relatora Professora Cássia Viviani Silva 72 

Santiago. Colocado em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por 73 

unanimidade. Processo nº 23071.014809/2013-63: Criação de disciplina para o 74 

curso de Direito. Relator Professor Emmanuel Sá Resende Pedroso. Colocado 75 

em discussão e a seguir em votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 76 

23071.018115/2013-41: Criação de disciplina para o curso de Medicina. Relatora 77 

Professora Vanusa Caiafa Caetano. Colocado em discussão e a seguir em 78 

votação, foi aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.017429/2012-40: 79 

Alterações Curriculares para o curso de Ciências da Computação. Relator 80 

Professor Márcio de Oliveira. Colocado em discussão, o Professor Júlio Akashi 81 

Hernandes demonstrou preocupação com a extensão do curso para quatro anos 82 

e meio, contrariando a tendência recomendada pelas instâncias de educação. O 83 

Coordenador do Curso de Ciências da Computação, Professor Jairo Francisco de 84 

Souza prestou esclarecimentos e a seguir o Senhor Presidente procedeu à 85 

votação. A proposta foi aprovada pela maioria, com 02 (duas) abstenções. 86 

Processo nº 23071.022796/2013-79: Alterações Curriculares para o curso de 87 

Engenharia Mecânica. Relator Professor Ivo Chaves da Silva Junior. Colocado 88 

em discussão e a seguir em votação, foi aprovado pela maioria, com 02 (duas) 89 

abstenções. III – Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG): O Senhor 90 

Presidente lembrou que o novo Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG) 91 

passou por um amplo processo de discussão, que fora constituída pelo 92 

CONGRAD uma comissão específica para trabalhar na eleboração da proposta 93 

do novo RAG e que há duas reuniões o texto final havia sido aprovado. Informou 94 

que, entretanto, houve algumas solicitações de alterações no texto, que a 95 

comissão atendeu e desta forma o texto estava novamente em pauta para a 96 

votação da nova versão atualizada. Colocado em discussão o Conselheiro Júlio 97 

Akashi Hernandes questionou quais foram as alterações feitas, pois não havia 98 

recebido nenhuma informação sobre isto. O Conselheiro Júlio César Teixeira 99 

informou que não houve nenhuma alteração na essência do RAG e que foram 6 100 

(seis) modificações: colocar as definições do artigo primeiro em ordem alfabética; 101 

utilizar a coordenação ao invés de o coordenador ou a coordenadora; onde havia 102 

o chefe ou a chefe passou para a chefia; padronização da nomenclatura do 103 

Órgão de Assuntos de Registros Acadêmicos; padronização da nomenclatura do 104 
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Conselho Setorial de Graduação e inclusão do Anexo II (dois) contendo as leis 105 

que regem o Regulamento. A Conselheira Mônica de Lourdes de Araújo e Silva 106 

informou que foi elaborado um check list com base no novo RAG e encaminhado 107 

ao Pró-Reitor de Graduação Professor Eduardo Magrone, a ser repassado para 108 

que as coordenações possam providenciar a adequação dos respectivos Projetos 109 

Pedagógicos dos Cursos (PPC). Informou também que a comissão começará a 110 

trabalhar as normas de Acompanhamento Acadêmico e posteriormente será 111 

encaminhada ao CONGRAD proposta para análise e aprovação. O Conselheiro 112 

Márcio de Oliveira solicitou esclarecimentos sobre o processo de matrícula e se 113 

as alterações no processo já seriam válidas para o próximo período. A 114 

Conselheira Mônica de Lourdes de Araújo e Silva informou que seria já para o 115 

próximo período e que segundo o Pró-Reitor de Graduação o Centro de Gestão 116 

do Conhecimento Organizacional (CGCO) já procedeu com as alterações no 117 

sistema. O Conselheiro Luiz Evaristo Dias de Paiva questionou se as normas de 118 

Acompanhamento Acadêmico não deveriam estar inseridas no novo RAG e sobre 119 

o prazo de 180 dias para que os cursos promovam a reforma curricular dos 120 

cursos ao novo RAG. O Professor Júlio Cesar Teixeira  esclareceu que as 121 

normas de Acompanhamento Acadêmico farão parte de uma resolução 122 

complementar  e deverão ser estabelecidas no prazo de até 1 (um) ano após o 123 

RAG entrar em vigor. Outros esclarecimentos foram prestados sobre prazo e 124 

modificações nos Projetos Pedagógicos dos cursos. O Senhor Presidente 125 

encaminhou para votação do texto final do novo Regulamento Acadêmico da 126 

Graduação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida solicitou 127 

inversão de pauta deixando os itens IV (Participação da Coordenação de 128 

Licenciaturas) e VI (Bolsas de permanência) para o final, devido à importância da 129 

presença do Pró-Reitor de Graduação, Professor Eduardo Magrone, que em 130 

virtude de férias oficiais estaria participando deste debate na condição de 131 

conselheiro sem direito a voto. A proposta foi aprovada pela maioria, com 01 132 

(uma) abstenção. IV – Matrícula 1º semestre/2014: O Senhor Presidente 133 

convidou o Professor Eduardo Barrere a prestar esclarecimentos sobre o trabalho 134 

que vem sendo feito com o objetivo de analisar alguns aspectos sobre a 135 

matrícula. O Professor Eduardo Barrere informou que após diversas reuniões 136 

com o CGCO perceberam-se muitas coisas a serem feitas no SIGA, mas 137 

decidiram priorizar a matrícula dentro da proposta do novo RAG e depois outros 138 

pontos serão retomados. O Professor sinalizou um problema nos ajustes de 139 

matrículas feitos pelas coordenações, devido à existência de algumas regras 140 

presentes no RAG e que muitas vezes as coordenações não conseguem colocar 141 

em prática. Como exemplo, citou a dificuldade de ranquear os alunos a serem 142 

matriculados nas disciplinas quando a procura é maior do que a quantidade de 143 

vagas. O Professor apresentou uma proposta para tentar minimizar os problemas 144 

nos casos em que a mesma disciplina é disponibilizada em horários diferentes ou 145 

em cursos diferentes e o próprio aluno poderia pleitear a vaga diretamente pelo 146 

sistema, sem ter que passar pela coordenação de curso. Outros esclarecimentos 147 

foram prestados pelo Professor Eduardo Barrere sobre o curso perder vagas, 148 

principalmente os que têm período diurno e noturno e sobre a flexibilidade da 149 

coordenação atuar em casos especiais. Com a chegada do Pró-Reitor de 150 

Graduação, Professor Eduardo Magrone, o Senhor Presidente José Guilherme da 151 

Silva Lopes solicitou autorização do Conselho para que o Pró-Reitor participasse 152 

da reunião. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Dando sequência à 153 

discussão sobre o processo de matrícula, o Conselheiro José Luiz Lacerda 154 

propôs que para o próximo período de matrícula seja disponibilizado 50% 155 

(cinquenta por cento) das vagas para que o coordenador administre os casos 156 
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especiais, porém o Professor Eduardo Barrere informou que não haveria tempo 157 

hábil para o CGCO atender a essa solicitação, talvez para o 2º (segundo) 158 

semestre seria possível. A Conselheira Fernanda Cláudia Alves Campos 159 

defendeu a opinião de que é preciso conscientizar os alunos de que a matrícula 160 

deve ser feita no período adequado e de que os ajustes são para casos 161 

específicos. O Conselheiro Moisés Luiz Lagares Júnior demonstrou preocupação 162 

com a questão do respeito ao turno do curso, para que o sistema priorize as 163 

vagas de acordo com o turno do curso. Disse também que devido ao alto índice 164 

de repetência em algumas disciplinas, o novo sistema possa piorar a situação e 165 

que acha interessante a proposta do Conselheiro José Luiz Lacerda de reservar 166 

50% (cinquenta por cento) das vagas para ajustes pelos coordenadores. A 167 

Conselheira Cássia Viviani Silva Santiago sugeriu que a proposta fosse discutida 168 

novamente na próxima reunião. Por não haver tempo para qualquer alteração no 169 

sistema pelo CGCO e devido aos questionamentos dos conselheiros, o Senhor 170 

Presidente propôs votação para que a pauta fosse adiada para a próxima 171 

reunião. A proposta foi aprovada por unanimidade. V – Estágios/RAG. O Senhor 172 

Presidente informou que seria importante aproveitar a reunião para rever uma 173 

questão apontada pelo Professor Eduardo Magrone, sobre uma contradição 174 

quanto a legislação no texto do Anexo 1 (um) do RAG. O Conselheiro Júlio César 175 

Teixeira afirmou que não há ilegalidade no texto e questionou se a discussão 176 

seria aberta somente para tratar deste assunto, ou poderia abrir para novas 177 

emendas, lembrando aos conselheiros que já havia tido votação de alterações no 178 

RAG, inclusive nesta mesma reunião e que tal fato seria uma quebra de 179 

procedimentos. O Professor Eduardo Magrone prestou esclarecimentos dizendo 180 

que durante a análise do RAG foi constatado, pela Coordenação de Estágios, a 181 

ilegalidade do texto inserido no Anexo 1 (um) do RAG, em “Atividade Prevista 182 

para a Flexibilização Curricular” (“estágio não obrigatório e estágio obrigatório, em 183 

suas horas excedentes, até o limite previsto no PPC) e por se tratar de um 184 

assunto polêmico o trazia para discussão. O Professor Eduardo Magrone disse 185 

também que pela lei, os estágios não obrigatórios têm que ser remunerados e a 186 

empresa tem que se responsabilizar pelo estagiário, sendo essa a filosofia do 187 

estágio que agora passa a ser regulado pela legislação trabalhista. O Senhor 188 

Presidente solicitou ao Conselho permissão para a participação da Coordenadora 189 

de Estágios Eliete Aparecida de Paula Cunha, que foi aprovada por unanimidade. 190 

Em seguida o Conselheiro Júlio César Teixeira sugeriu que a questão da 191 

ilegalidade fosse encaminhada para consulta à Advocacia Geral da União e se o 192 

texto for considerado ilegal, o Conselho deverá proceder com a modificação. O 193 

Conselheiro Márcio de Oliveira ressaltou que há diferença em tratar o estágio 194 

como disciplina e como contrato e que em se tratando de disciplina, cabe ao PPC 195 

do curso a questão da flexibilização e não da lei de estágios. A Coordenadora de 196 

Estágios Eliete Aparecida de Paula Cunha informou que a lei de estágios é uma 197 

extensão do Projeto Pedagógico e que veio para regulamentar os direitos dos 198 

alunos quando o estágio deixa de ser obrigatório e passa a não obrigatório por 199 

exceder a carga horária exigida. A Conselheira Isaura Gomes de Carvalho Aquino 200 

dialogou com a Coordenadora de Estágios sobre a carga horária dos estágios 201 

obrigatórios que poderiam ter uma dilatação para atender às exigências do 202 

sistema. O Conselheiro Júlio César Teixeira demonstrou preocupação com as 203 

empresas dispensarem os estagiários e citou como exemplo a Embrapa. A 204 

Coordenadora de Estágios disse que não tem conhecimento a esse respeito e 205 

que diariamente recebe contratos da Embrapa. O Conselheiro Pedro Henrique 206 

Oliveira Cuco reforçou a opinião de que seria preciso um parecer jurídico para 207 

nortear a discussão. O Professor Eduardo Magrone informou que já foi solicitado 208 
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parecer da Procuradoria Federal junto à UFJF, mas que ainda não houve retorno 209 

e que caso seja necessário irá recorrer a outras instâncias. A Conselheira Mônica 210 

de Lourdes de Araujo Silva solicitou ao Presidente do CONGRAD que cobre do 211 

setor jurídico urgência na deliberação, devido à importância do assunto. O Senhor 212 

Presidente sintetizou a discussão acordando com o Conselho que caso o setor 213 

jurídico dê parecer contrário ao que consta no RAG o assunto voltará como item 214 

de pauta em reunião e caso o parecer seja favorável, o texto permanecerá como 215 

está. VI – Processo Seletivo Complementar – Cursos EAD: O Senhor 216 

Presidente convidou o Professor José Antônio Aravena Reyes, Coordenador do 217 

Centro de Educação a distância (CEAD) para apresentar uma proposta de 218 

resolução e prestar esclarecimentos. O Professor José Antônio Aravena Reyes 219 

informou que a proposta de Resolução está considerando o resultado da CAPES 220 

que inviabiliza a participação de alguns polos que foram aprovados segundo o 221 

processo do ENEM e desta forma o Processo Seletivo Complementar aproveitaria 222 

essas vagas não preenchidas, exclusivamente para o processo seletivo de 2014, 223 

pois defende que o processo de ingresso de alunos nos cursos EAD precisa 224 

caminhar conforme estabelecido pelo Plenário em adoção plena do ENEM. 225 

Alguns Conselheiros debateram questões referentes a Resolução, entretanto, na 226 

sequência o Senhor Presidente informou que não havia mais quórum regimental 227 

para deliberações e adiou o debate para uma próxima reunião. E, para constar, 228 

lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 229 

 230 

 231 

 232 

Prof. Eduardo Magrone 233 

Pró-Reitor de Graduação 234 

 235 

 236 

 237 

Brunner Venâncio Lopes 238 

Secretário do Conselho Setorial de Graduação 239 

 240 

 241 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 242 


