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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 1 

DA UFJF, REALIZADA NO DIA 17 (DEZESSETE) DE DEZEMBRO DE 2014 2 

(DOIS MIL E QUATORZE), ÀS 08 (OITO) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, NO 3 

ANFITEATRO DA REITORIA, NO CAMPUS JUIZ DE FORA. 4 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e 5 

quatorze), às 08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, no Anfiteatro da Reitoria, no 6 

Campus Juiz de Fora, foi realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de 7 

Graduação, regimentalmente convocado, sob a presidência do Senhor Pró-Reitor 8 

de Graduação, Professor Marcus Gomes Bastos e com a presença dos(as) 9 

seguintes Conselheiros(as): Abílio Manuel Variz, Albert Carlo Rodrigues Mendes, 10 

Aline Garcia Rodeiro Takahira, Ana Cristina Lima Santos Barbosa, Ana Paula 11 

Carlos Candido Mendes, Angela Mello Coelho, Bruno Henrique Dias, Carlos 12 

Raimundo Andrade Lima, Carmelita do Carmo Ribeiro Leite Camargos, Cássia 13 

Viviani Silva Santiago, Clarice Cassab Torres, Daniel Discini Silveira, Eliane 14 

Bettocchi Godinho, Elisabeth Murilho da Silva, Fernanda Claudia Alves Campos, 15 

Flavio Vanderson Gomes, Heder Soares Bernadino, Heglison Custodio Toledo, 16 

Humberto Schubert Coelho, Ignácio José Godinho Delgado, Ivana Lúcia Damásio 17 

Moutinho, Jacy Gameiro, Jairo  Francisco de Souza, João Beccon de Almeida 18 

Neto, Jorge Ananias Neto, José Eugênio de Jesus Cardoso Graúdo, José Luiz 19 

Lacerda, Kelly Cristiane Baião Sampaio, Leonardo Cesar Costa, Letícia Barbosa 20 

Torres Americano, Letícia Silva de Souza Ponzo, Luciana Conceição Dias 21 

Campos, Luciano Pinheiro de Sá, Luis Fernando Crocco Afonso, Luiz Flávio 22 

Neubert, Luiz Henrique Dias Alves, Manuel Arturo Rendón Maldonado, Marcelo 23 

de Oliveira Matta, Marcelo Lobosco, Marcelo Silva Silvério, Márcio Marangon, 24 

Marco Aurélio de Almeida Castro, Marcus Vinicius Medeiros Pereira, Maria 25 

Ângela Ferreira Costa, Maria Elizabete de Oliveira, Maria Julieta Ventura 26 

Carvalho de Araújo, Marta Mendes da Rocha, Mateus Netto Coelho, Moisés Luiz 27 

Lagares Júnior, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Monica de Queiroz 28 

Fernandes Araujo Neder, Nelson Dantas Louza Junior, Otávio Eurico de Aquino 29 

Branco, Paulo Roberto Oliveira Dias, Priscilla Danielle Gonçalves de Paula, 30 

Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, Rodolfo Vieira Valverde, Rogério 31 

Casagrande, Sandro Rodrigues Mazorche, Selva Maria Guimarães Barreto, 32 

Sérgio José Puccini Soares, Silvestre dos Santos, Vanilda Cardozo de Alvarenga, 33 

Vanusa Caiafa Caetano, Victor Cezar Rodrigues, Vinícius Rocha Novaes e Zélia 34 

Maria da Costa Ludwig. Foram justificadas as ausências dos(as) 35 

Conselheiros(as): Aline Alves Fonseca, Edelvais Keller, Emmanuel Sá Resende 36 

Pedroso, Luis Antonio Dourado Junior, Maria Isabel da Silva Azevedo Alvim, 37 

Raquel de Magalhães Borges, Rodrigo Portella, Sueli Maria dos Reis Santos, e 38 

Wilson de Souza Melo. O Senhor Presidente deu boas vindas e agradeceu a 39 

presença de todos e em seguida solicitou inversão no item VIII da pauta, Bolsas 40 

de Permanência, antecipando para o item IV, devido à necessidade da presença 41 

da Professora Joana de Souza Machado, Pró-Reitora de Apoio Estudantil e 42 

Educação Inclusiva (PROAE). A solicitação de inversão de pauta foi aprovada por 43 

unanimidade. Ordem do dia: I – Ata da reunião do dia 24 de novembro de 44 

2014: Colocado em discussão e em seguida em votação, a ata foi aprovada por 45 

unanimidade. II - Processos enviados ao CONGRAD: A Presidência informou a 46 

retirada dos processos 23071.021527/2014-43, de criação de disciplina para o 47 

curso de Matemática e 23071.020938/2014-11, de criação de disciplina para o 48 

curso de Física, que retornarão em uma próxima reunião. Na sequência, como 49 

praxe, a Presidência informou ao Conselho o procedimento de votação dos 50 

processos em bloco. Processos de Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC): 51 

23071.021426/2014-72 – PPC do curso de Administração. Relator Professor 52 
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Luciano Pinheiro de Sá; 23071.009973/2014-80 – PPC do curso de Medicina 53 

Veterinária. Relatora Professora Jacy Gameiro e 23071.017107/2014-62 – PPC 54 

do curso de Educação Física (Campus Governador Valadares). Relatora 55 

Professora Ana Paula Carlos Cândido Mendes. Colocados em discussão e a 56 

seguir em votação, foram aprovados por unanimidade. Processos de criação de 57 

disciplinas: 23071.019925/2014-08 – Criação de disciplina para o curso de 58 

Engenharia Computacional. Relator Professor Sandro Rodrigues Mazorche; 59 

23071.012529/2014-41 – Criação de disciplina para o curso de Ciências Sociais. 60 

Relator Professor Ignácio José Godinho Delgado; 23071.020789/2014-91, 61 

23071.020820/2014-93, 23071.020805/2014-45, 23071.020804/2014-09, 62 

23071.020803/2014-56, 23071.020797/2014-37, 23071.020796/2014-92, 63 

23071.020795/2014-48, 23071.020785/2014-11, 23071.020801/2014-67 e 64 

23071.020802/2014-10 – Criação de disciplinas para o curso de Medicina 65 

Veterinária. Relatora Professora Jacy Gameiro e 23071.011299/2013-54 – 66 

Criação de disciplina para o curso de Odontologia. Relatora Professora Ivana 67 

Lúcia Damásio Moutinho. Colocados em discussão e a seguir em votação, foram 68 

aprovados por unanimidade. Processos de alteração curricular: 69 

23071.012316/2014-10 – Alterações curriculares para o curso de Ciências 70 

Sociais, relator Professor Mário José dos Santos; 23071.015850/2014-88 – 71 

Alteração curricular para o curso de Psicologia. Relator Professor Edwaldo Sérgio 72 

dos Anjos Júnior; 23071.020233/2014-02 – Alteração curricular para o curso de 73 

Ciências Sociais. Relator Professor Ignácio José Godinho Delgado; 74 

23071.015786/2014-35 – Alteração curricular para o curso de Letras. Relator 75 

Luciano Pinheiro de Sá e 23071.019554/2014-56 – Alteração curricular para o 76 

curso de Engenharia Mecânica. Relator Professor Luiz Henrique Dias Alves. 77 

Colocados em discussão e a seguir em votação, foram aprovados por 78 

unanimidade. III – Calendário Acadêmico 2015: O Senhor Presidente lembrou 79 

aos Conselheiros que o item integrou a pauta da última reunião, e informou que 80 

seu retorno é devido à necessidade de algumas adequações, trazidas para 81 

avaliação e votação do Conselho. A Pró-Reitora adjunta de Graduação, 82 

Professora Ana Cláudia Peters Salgado, aproveitou a oportunidade para 83 

agradecer a contribuição dos Professores da Educação à Distância (EAD), 84 

principalmente às Professoras Fernanda Claudia Alves Campos e Mônica de 85 

Lourdes de Araujo Silva e ao José Fonseca Marangon, da Coordenadoria de 86 

Assuntos e Registros Acadêmicos, pelas inserções. A Presidência encaminhou 87 

para discussão e, após algumas contribuições, para votação. O Calendário 88 

Acadêmico de 2015, com alterações inclusas, foi aprovado por unanimidade. IV – 89 

Bolsas de Permanência: O Senhor Presidente convidou a Professora Joana de 90 

Souza Machado (PROAE) a apresentar o tema Bolsa Permanência. A Professora 91 

Joana se apresentou ao Conselho e pontuou que hoje existem duas fontes de 92 

recursos principais que fomentam o apoio estudantil das Universidades Federais, 93 

o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e o mais recente, criado em 94 

2013, de Bolsa Permanência. A Professora repassou as características do PNAE, 95 

ressaltando que o programa permite às instituições bastante autonomia na gestão 96 

dos recursos e que embora haja uma estimativa por parte do Governo Federal 97 

para o aumento de verbas a cada ano, o recurso padrão do programa não 98 

acompanha a proporção de alunos que de fato têm o perfil de vulnerabilidade 99 

socioeconômica. Sobre o programa Bolsa Permanência, a Professora Joana 100 

disse que, na época da adesão, a Universidade questionou a possibilidade de se 101 

rever o critério em que o aluno deva estar matriculado em cursos de graduação 102 

com carga horária média superior ou igual a 5 (cinco) horas diárias, mas o 103 

Ministério da Educação reafirmou ser indispensável essa condição e até então 104 

http://www.ufjf.br/proae/files/2009/08/plano-nacional-de-assistencia-estudantil.pdf
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somente os cursos de Medicina e Enfermagem atendem à essa exigência. Ao 105 

apresentar as características do programa, a Professora disse que o repasse do 106 

recurso é feito diretamente entre Governo e aluno, diferentemente do PNAE, e 107 

que a Instituição é responsável por repassar ao Governo as informações dos 108 

alunos que se enquadram nos critérios. A Professora ressaltou também que 109 

atualmente a verba do PNAE não é suficiente para atender à demanda e que a 110 

Universidade vem realocando seu orçamento de custeio para o Apoio Estudantil 111 

como complemento. Nesse contexto, a Professora enfatiza a importância do 112 

aproveitamento dos recursos que vem do Governo Federal para o Apoio 113 

Estudantil, possibilitando, desta forma, viabilizar a utilização dos recursos próprios 114 

da Universidade para outras demandas que são igualmente importantes. 115 

Informou também que de acordo com levantamentos feitos em outras 116 

Universidades, percebe-se um movimento para que cada vez mais cursos 117 

venham aderir ao programa, adotando como estratégia o cômputo de atividades 118 

extraclasse na carga horária dos cursos, em que o aluno é supervisionado pelo 119 

monitor ou tutor e o horário de atendimento do professor. Essa prática já é 120 

realidade nos nossos cursos, mas não está sendo, necessariamente, computada 121 

para efeito de carga horária obrigatória. A Professora citou a Resolução de nº 122 

20/2014, do CONGRAD, que determina a inclusão do tempo dedicado a 123 

atividades supervisionadas de estudo extraclasse nas cargas horárias totais dos 124 

cursos de graduação da UFJF, e que na época o assunto foi discutido, mas 125 

desde então não houve nenhum avanço. Argumentou sobre a existência do Plano 126 

Individual de Trabalho (PIT), cuja prática vem ao encontro da proposta de 127 

extensão de carga horária. A Professora abriu para discussão que abordou 128 

dúvidas sobre o percentual máximo para atividades complementares, mínimo e 129 

máximo de carga horária obrigatória, utilização do PIT, especificidades dos 130 

cursos noturnos, formas de comprovação das atividades extraclasse, tempo de 131 

integralização do curso e aumento de carga horária de disciplinas que contam 132 

com projeto de monitoria e de atendimento pelo professor. A Presidência sugeriu 133 

que as coordenações pesquisem sobre as possibilidades em suas áreas 134 

específicas, busquem exemplos de outras instituições e tragam sugestões mais 135 

consistentes para discussão na próxima reunião do CONGRAD. A Pró-Reitora 136 

Adjunta da Graduação, Professora Ana Cláudia Peters Salgado, se propôs a 137 

centralizar as dúvidas e sugestões e trazê-las para uma próxima reunião e a 138 

Professora Joana acordou de enviar relatórios dos seus levantamentos para os 139 

cursos. V – Minuta de Resolução – COE (Comissão Orientadora de Estágios): 140 

A Presidência recordou ao Conselho que o tema foi apresentado na reunião 141 

anterior e devido às dúvidas e questionamentos apontados, houve um acordo 142 

para que os conselheiros enviassem suas considerações, dentro de prazo 143 

estabelecido, para análise e alteração do que fosse necessário e retorno para 144 

discussão na reunião subsequente. A Presidência agradeceu aos Professores 145 

Fernanda Claudia Alves Campos, Mônica de Lourdes de Araujo Silva e Otávio 146 

Eurico de Aquino Branco, como também às COEs dos cursos de Geografia e 147 

Pedagogia, pelas contribuições e a seguir apresentou a nova proposta de Minuta 148 

de Resolução, destacando as alterações processadas. Na sequência abriu a 149 

pauta para discussão. Foram prestados esclarecimentos sobre o § 2º do Art. 3º e 150 

na sequência a Conselheira Cássia Viviani Silva Santiago questionou o inciso IV 151 

do Art. 5º, por discordar que seja de competência da COE verificar as instalações 152 

da concedente de estágios. Após discussão, a Presidência encaminhou a retirada 153 

do inciso IV do Art. 5º para votação, sendo aprovada pela maioria, com uma 154 

abstenção. A seguir foi discutido o inciso VI, do Art. 5º, em que o foi questionada 155 

a obrigatoriedade da COE em informar o desligamento do aluno à parte 156 
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concedente. A Presidência sugeriu o acréscimo da alínea “g”, no inciso III, que 157 

determina as competências dos professores orientadores de estágios, para que 158 

fique a cargo do professor informar a COE o afastamento do aluno e à COE 159 

repassar a informação à parte concedente. Alguns conselheiros questionaram o 160 

controle dessas informações e sugeriram a sua informatização. A Presidência 161 

informou que em janeiro de 2015 a PROGRAD trabalhará junto ao CGCO para 162 

implementar uma série de demandas no sistema SIGA e que levará como 163 

proposta, que o sistema acuse para a PROGRAD a situação de trancamento dos 164 

alunos, pelo menos dos que estão em estágio. A Conselheira Maria Elizabete de 165 

Oliveira defendeu que se desenvolvam mecanismos administrativos para a 166 

comunicação de informações como os trancamentos, mas que o controle efetivo 167 

deva ser de quem desenvolve as atividades acadêmicas. Após discussões e 168 

sugestões, a Coordenadora de Estágios Vilma Lúcia Pedro disse achar mais 169 

pertinente que as informações dos trancamentos sejam repassadas às 170 

concedentes pela Coordenação de Estágios, desde que as informações cheguem 171 

à Coordenação. A Presidência propôs a retirada do inciso VI, do Art. 5º, que após 172 

discussão foi colocada em votação, sendo aprovada pela maioria, com um voto 173 

contrário. Após esclarecimentos de dúvidas referentes à organização didática 174 

pedagógica dos estágios e sobre a remuneração do estágio não obrigatório, a 175 

Presidência repassou a inclusão da alínea g, no Art. 5º, inciso III, colocando em 176 

discussão e a seguir em votação, sendo aprovada pela maioria, com duas 177 

abstenções. Na sequência a Presidência colocou em votação a aprovação da 178 

Minuta de Resolução considerando as alterações, sendo estas aprovadas por 179 

unanimidade. VI – Prazo para adequação dos PPC´s ao novo RAG: O Senhor 180 

Presidente recordou ao Conselho que o assunto foi item de pauta da reunião de 181 

outubro de 2014 e que na época não houve conclusão por haver pendências a 182 

serem discutidas. Enfatiza a necessidade de se estabelecer uma data para a 183 

adequação dos PPC´s ao novo RAG e coloca o assunto em discussão. O 184 

Conselheiro Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça disse que o curso de 185 

Administração Pública é vinculado ao PNAP, Programa Nacional de Formação 186 

em Administração Pública, e que por esse motivo não tem autonomia para 187 

deliberar sobre o Projeto Pedagógico do Curso. Informou que o tema foi discutido 188 

em fórum nacional realizado em outubro de 2014 e não houve consenso. Dispõe-189 

se a fazer uma releitura do PPC, baseada no novo RAG, que seria preliminar 190 

para o cumprimento do prazo e que conta com o apoio do Conselho para 191 

eventuais alterações que se fizerem necessárias. O Senhor Presidente acordou 192 

então de na próxima reunião definir o prazo para adequação dos PPC´s ao novo 193 

RAG. VII – Comissões do Regimento Acadêmico da Graduação (RAG): O 194 

Senhor Presidente fez referência às duas Resoluções do CONGRAD que 195 

instituíram comissões do RAG: Resolução nº 88/2013, que criou a Comissão de 196 

adequações do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) ao novo 197 

Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG) e a Resolução nº 89/2013, que 198 

criou a Comissão para elaboração de normas de acompanhamento acadêmico, 199 

acompanhamento da elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e revisão 200 

geral do texto do novo RAG. Informou que o propósito era discutir a permanência 201 

ou troca dos representantes que foram indicados para a Comissão e que não 202 

faziam mais parte da atual composição do Conselho Setorial de Graduação 203 

(CONGRAD. Após discussão, O Senhor Presidente encaminhou para regime de 204 

votação a proposta de consultar os membros sobre o interesse pela permanência 205 

na Comissão. A proposta foi aprovada pela maioria, com uma abstenção. VIII – 206 

Calendário de reuniões ordinárias do CONGRAD em 2015: O Senhor 207 

Presidente informou que o Conselho Superior (CONSU) definiu o calendário de 208 
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reuniões do primeiro semestre de 2015 e que a primeira reunião acontecerá no 209 

dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro. Enfatizou a importância de que o CONGRAD 210 

também estabeleça o seu calendário de reuniões, se não for possível para o ano 211 

todo, que pelo menos o primeiro semestre seja elaborado. Após discussões o 212 

Senhor Presidente encaminhou a proposta de que a data da primeira reunião de 213 

2015 seja no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro, às 08 (oito) horas. A proposta foi 214 

aprovada pela maioria, com dois votos contrários e uma abstenção. IX – Outros 215 

assuntos: O Senhor Presidente relatou o caso de um aluno do curso de Direito, 216 

do campus de Governador Valadares que solicita transferência para Juiz de Fora, 217 

alegando doença da mãe. O processo foi enviado para análise da Procuradoria 218 

Federal junto à UFJF e o parecer do procurador sugere a criação de uma 219 

resolução que aborde esse tipo de situação de modo que evite um aumento 220 

significativo de demanda de solicitações de transferências entre os campi. O 221 

Senhor Presidente propôs a criação de uma comissão para analisar o caso e 222 

elaborar uma proposta para a próxima reunião. Foram indicados os seguintes 223 

Conselheiros: Professores Kelly Cristiane Baião Sampaio e João Beccon de 224 

Almeida Neto, discente Victor Cezar Rodrigues e técnico-administrativo José 225 

Fonseca Marangon. A proposta foi encaminhada para discussão e a seguir em 226 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Finalizada a pauta do dia, o Senhor 227 

Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros e encerrou a reunião. 228 

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

 230 

 231 

 232 

 233 

Prof. Marcus Gomes Bastos 234 

Pró-Reitor de Graduação 235 

 236 

 237 

 238 

 239 

Brunner Venâncio Lopes 240 

Secretário do Conselho Setorial de Graduação 241 

 242 

 243 

 244 

 245 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 246 


