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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF), REALIZADA NO DIA 28 2 

(VINTE E OITO) DE SETEMBRO DE 2015 (DOIS MIL E QUINZE), ÀS 8 (OITO) 3 

HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, NO AUDITÓRIO DA REITORIA, NO CAMPUS 4 

JUIZ DE FORA. 5 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 6 

8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, no Auditório da Reitoria, no Campus Juiz de 7 

Fora, foi realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, 8 

regimentalmente convocado, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de 9 

Graduação, Professora Ana Cláudia Peters Salgado, com a presença dos(as) 10 

seguintes Conselheiros(as): Abílio Manuel Variz, Aline Alves Fonseca, Aline Garcia 11 

Rodero Takahira, Ana Paula Carlos Cândido Mendes, Anderson Pires da Silva, 12 

Ângela Mello Coelho, Bernardo Martins Rocha, Carlos Raimundo Andrade Lima, 13 

Carmelita do Carmo Ribeiro Leite Camargos, Clarice Cassab Torres, Cláudia de 14 

Albuquerque Thomé, Cristina Dias da Silva, Edelvais Keller, Edson Vieira da 15 

Fonseca Faria, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Eliane Bettocchi Godinho, 16 

Emmanuel Sá Resende Pedroso, Fabiano César Tosetti Leal, Fernanda Claudia 17 

Alves Campos, Gustavo Fernandes Souza Andrade, Isaura Gomes de Carvalho 18 

Aquino, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, Ivo Chaves da Silva Júnior, Jairo Francisco 19 

de Souza, Javer Wilson Volpini, Jorge Ananias Neto, José Eugênio de Jesus 20 

Cardoso Graúdo, José Luiz Lacerda, Leonardo César Costa, Leonardo Rocha Olivi, 21 

Leonardo Willer de Oliveira, Luciana Conceição Dias Campos, Lucy Tiemi 22 

Takahashi, Magda Narciso Leite, Marcelo de Oliveira Santos, Márcio Marangon, 23 

Maria Elizabete de Oliveira, Maria Isabel da Silva Azevedo Alvim , Mônica de 24 

Lourdes de Araújo Silva, Mônica Regina Pereira Senra Soares, Pâmela Souza 25 

Almeida Silva, Paulo Roberto Oliveira Dias, Renata de Almeida Bicalho Pinto, 26 

Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, Rodolfo Vieira Valverde, Rodrigo Alves 27 

Dias, Rogério Casagrande, Ronaldo Pereira de Jesus, Sandro Rodrigues Mazorche, 28 

Selva Maria Guimarães Barreto, Sérgio José Puccini Soares, Tarcísio Jorge Santos 29 

Pinto, Vanilda Cardozo de Alvarenga, Victor Stroele de Andrade Menezes, Vinícius 30 

de Azevedo Couto Firme, Vinícius Novaes Rocha, Washington Orlando Irrazabal 31 

Bohorquez, Willsterman Sottani Coelho e Wilson de Souza Melo. Foram justificadas 32 

as ausências dos(as) seguintes Conselheiros(as): Angélica Cotta Lobo Leite 33 

Carneiro, Edwaldo Sérgio dos Anjos Júnior, Frederico Pieper Pires, João Beccon de 34 

Almeida Neto, Letícia Silva de Souza Ponzo, Márcio Roberto Lima Sá Fortes, Raquel 35 

de Magalhães Borges e Schirley Maria Policário. A Senhora Presidente deu as boas-36 

vindas, agradeceu a presença de todos e, constatando não haver quórum para 37 

votação, pediu autorização para iniciar a reunião pelo último item de pauta. Ordem 38 

do dia: I – Outros assuntos. Matrícula em estágio. A Senhora Presidente relatou, 39 

então, o problema enfrentado na Universidade em relação ao tempo de estágio dos 40 

alunos dentro do calendário acadêmico. Disse não estar colocando em votação, mas 41 

gostaria de ouvir a opinião da plenária sobre a proposta de deixar a matrícula em 42 

estágio aberta para o aluno o ano inteiro. Desse modo, o próprio aluno poderia fazer 43 

a matrícula em estágio e preparar a documentação que será entregue na 44 

PROGRAD para aprovação, tendo, assim, garantido o seguro de vida que o 45 

assegura nessa prática de estágio. Após discussão do assunto, decidiu-se fazer o 46 

seguinte encaminhamento: que os coordenadores de curso levem para as 47 

Comissões Orientadoras de Estágio (COEs) ou aos Colegiados de Curso a proposta 48 

de deixar aberta a matrícula em estágio, e que o assunto retorne no próximo 49 

CONGRAD para votação. Em seguida, a Senhora Presidente informou que, como já 50 

havia quorum, retomaria o primeiro item de pauta. II – Ata da reunião do dia 28 de 51 

agosto de 2015. Colocada em votação, a ata foi aprovada por maioria, com 3 (três) 52 

abstenções. III – Processos enviados ao CONGRAD: Processos de Criação de 53 
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Disciplinas nº 23071.010142/2015-31 – Curso de Música, relatora Professora Eliane 54 

Bettochi Godinho; nº 23071.010736/2015-42 – Curso de Pedagogia a Distância, 55 

relatora Professora Mônica de Lourdes de Araújo Silva; nº 23071.008512/2015-71 – 56 

Curso de Letras (Licenciatura), relator Professor João Beccon de Almeida Neto. A 57 

Senhora Presidente perguntou se a apreciação dos processos poderia ser feita em 58 

bloco e obteve a anuência da plenária. Em seguida, disse que os relatos sobre os 59 

processos são pela aprovação da criação dessas disciplinas e perguntou se a 60 

plenária concorda com o parecer dos relatores, obtendo a maioria dos votos a favor, 61 

com 1 (uma) abstenção. IV – Processos Seletivos: PISM (minuta de resolução) 62 

e alterações no Edital do PISM. A Senhora Presidente esclareceu que a minuta de 63 

resolução fora elaborada com a tentativa de aproximação entre o Programa de 64 

Ingresso Seletivo Misto (PISM) da UFJF e o Exame Nacional do Ensino Médio 65 

(ENEM), conforme já discutido em reunião deste Conselho, na qual fora criada uma 66 

Comissão para discussão de propostas. Passou, então, a palavra ao Coordenador 67 

da Comissão Permanente de Seleção (COPESE), Professor Edson Vieira da 68 

Fonseca Faria, o qual explicou que as alterações no edital do PISM se referem à 69 

redução de 3 (três) para 2 (dois) dias de prova, agrupando-se as questões objetivas 70 

com as discursivas. O Coordenador disse, ainda, que esse ajuste se deve, em parte, 71 

a uma adaptação ao calendário das escolas onde serão aplicadas as provas. O 72 

Conselheiro José Luiz Lacerda destacou que essa redução implica maior esforço 73 

para os candidatos e que a aproximação do PISM ao ENEM deve ocorrer na lógica 74 

de construção das provas e não no número de dias. Paralelamente, o Coordenador 75 

Edson Faria disse que essa aproximação tem que se dar na medida em que a 76 

Universidade for capaz e tiver condição de fazer as provas de um jeito mais próximo, 77 

e destacou que a intenção de aproximar os conteúdos tem orientado as propostas 78 

que estão sendo elaboradas. Após discussão sobre os impactos econômicos da 79 

redução de dias de prova e sobre a necessidade de se discutir amplamente a 80 

manutenção ou não do PISM na Universidade, a Senhora Presidente encaminhou a 81 

seguinte proposta: que este Conselho vote a alteração do artigo 2º da Resolução nº 82 

50/2014 do CONGRAD, cujo texto passaria a comunicar que as provas do PISM 83 

ocorrerão em 2 (dois) dias este ano. Em relação ao edital, o Coordenador Edson 84 

Faria ressaltou que vai incluir a proposta da Conselheira Pâmela Silva de aumentar 85 

o tempo de prova para 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos por dia, caso se aprove 86 

a redução do número de dias. Em votação, a alteração da resolução foi aprovada 87 

pela maioria da plenária, com 6 (seis) votos contrários e 11 (onze) abstenções. 88 

Prosseguindo com o terceiro item de pauta, sobre as alterações no edital do PISM, a 89 

Senhora Presidente disse que a Direção da Faculdade de Jornalismo pede em ofício 90 

que o CONGRAD vote a inclusão, no edital, da informação de que o período de 91 

integralização do curso noturno é de 10 (dez) períodos. Com a palavra, a 92 

Conselheira Cláudia Thomé, Coordenadora do Curso de Jornalismo diurno, 93 

esclareceu que o projeto pedagógico do curso noturno é o mesmo do curso diurno, 94 

diferenciando-se apenas em relação ao número de períodos, por conta da carga 95 

horária diária ser diferente. A Senhora Presidente reiterou que, conforme 96 

documentado em ofício, o projeto fora aprovado por unanimidade pelo Conselho da 97 

Unidade. Colocou, então, em votação, a proposta de inclusão da informação sobre o 98 

período de integralização do curso de Jornalismo noturno nos editais de seleção, 99 

obtendo aprovação da plenária, com 2 (duas) abstenções. V – Processo 100 

23071.011569/2015-57 – Curso de Letras / Libras (proposta de acessibilidade 101 

para candidatos surdos): A Senhora Presidente destacou que o assunto não é de 102 

deliberação do CONGRAD porque este Conselho não aprova mudança em 103 

número/reserva de vagas, mas o objetivo é trazê-lo para informar a proposta do 104 

Curso de Libras, aprovada pelo Conselho da Unidade. Explicou que existem 105 

legislações que preveem prioridade dos candidatos surdos aos processos de 106 

ingresso às Instituições, por isso, a proposta é criar mais uma cota de vagas para o 107 
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Curso de Libras dividindo-se as da ampla concorrência com o novo grupo. A 108 

Conselheira Fernanda Campos disse discordar da proposta, pois acha que os 109 

candidatos não necessariamente se interessam pelo Curso de Libras, podendo 110 

ingressar em qualquer curso. Disse ainda que a aprovação dessa proposta abre o 111 

precedente de os candidatos solicitarem o mesmo direito em outros cursos. O 112 

Conselheiro Gustavo Andrade concorda que se deve garantir o acesso dos 113 

candidatos com necessidades especiais por meio de uma prova específica, mas não 114 

necessariamente deve haver reserva de vagas. Diante dos questionamentos e 115 

colocações a respeito do tema, a Senhora Presidente passou a palavra para a 116 

Conselheira Aline Takahira, Coordenadora do Curso de Libras, a qual apresentou os 117 

argumentos e esclareceu as dúvidas referentes à proposta. Após discussão do 118 

assunto, a Senhora Presidente ressaltou que essa pauta fora trazida ao CONGRAD 119 

para apreciação e para que este Conselho dê subsídios para a discussão da 120 

proposta no CONSU. Disse também que o processo pode ser encaminhado ao 121 

Conselho Superior com a informação de que o assunto não está esclarecido para os 122 

membros no CONGRAD. Paralelamente, a Conselheira Aline Takahira lembrou a 123 

todos que a proposta de cotas é para o processo seletivo de 2016 e até que a 124 

Universidade possa se adequar à legislação, tendo uma prova acessível em Libras. 125 

A Senhora Presidente pediu, então, que os Conselheiros enviem por e-mail as 126 

ponderações, dúvidas e sugestões que por ventura tiverem a respeito da proposta 127 

apresentada, e ela as encaminhará à Diretora da Faculdade de Letras, a qual 128 

poderá escolher o melhor procedimento para fazer chegar ao CONSU. VI – Vagas 129 

ociosas. A Senhora Presidente pediu, primeiramente, aos representantes da 130 

Comissão que está reestudando e fazendo os ajustes necessários no Regimento 131 

Acadêmico da Graduação (RAG) que olhem com carinho as sugestões referentes às 132 

vagas ociosas e ao critério dos cinquenta por cento. Destacou que talvez seja o 133 

momento de se repensar quais critérios devem ser adotados para a questão da 134 

ocupação ou do término das vagas ociosas. Pediu, então, para aqueles que 135 

concordam ou discordam com os critérios, ou vislumbram para o seu curso 136 

quaisquer alternativas, que enviem uma mensagem para o e-mail do CONGRAD, 137 

com a proposta, para que ela a encaminhe à Comissão do RAG. Dando 138 

continuidade à reunião, a Senhora Presidente retomou o sexto item de pauta, 139 

referente a Outros Assuntos, dizendo que a questão das matrículas em estágio 140 

será trazida para deliberação na próxima reunião ordinária do CONGRAD. Passando 141 

para o segundo informe, a Pró-Reitora de Graduação perguntou à plenária como 142 

está a situação da Comissão de Transferências Inter Campi e obteve a informação 143 

de que os ajustes no artigo 2º do RAG contemplarão essa questão. Sobre as 144 

sugestões relativas aos ajustes de matrículas, apresentadas no último CONGRAD, a 145 

Senhora Presidente perguntou se a Comissão que ficara responsável pelo assunto 146 

gostaria de relatar o que está sendo discutido, e foi informada que uma proposta 147 

conjunta será apresentada na próxima reunião deste Conselho. Em relação à 148 

Comissão de Monitoria e Treinamento Profissional, o Pró-Reitor Adjunto de 149 

Graduação, Professor Fabiano César Tosetti Leal, informou que está construindo um 150 

documento base, que não tira a autonomia da Comissão, mas que servirá como 151 

ponto de partida para já no próximo CONGRAD tentar convocar os participantes 152 

para a primeira reunião da Comissão. Passando ao próximo informe, a Senhora 153 

Presidente disse que fora consultada pelo gestor do Cine-Theatro Central sobre a 154 

possibilidade de liberar a reserva das vagas feita para a colação de grau unificada 155 

em dezembro, e respondera que sim, considerando não ser possível realizar o 156 

evento nessa data; ressaltou que trouxe o assunto para esta reunião pelo fato de o 157 

CONGRAD ser o responsável pela aprovação do calendário. Prosseguindo com os 158 

informes, a Senhora Presidente fez um relato sobre a pauta da reunião do CONSU, 159 

que ocorreria na última sexta-feira, mas fora adiada para amanhã, na qual se 160 

discutirá a revogação da Resolução nº24/2015, referente à suspensão do calendário 161 
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acadêmico. Disse defender a revogação da resolução, pois seria bom que, tão logo 162 

os servidores Técnico-Administrativos sinalizassem o término da greve, o 163 

CONGRAD já estivesse legalmente pronto para dar andamento às atividades e à 164 

reelaboração do calendário. Colocou, então, em votação, se os Conselheiros 165 

concordam com a defesa da revogação da resolução, que ela fará no CONSU, 166 

obtendo aprovação da maioria da plenária, com 6 (seis) abstenções. Em seguida, a 167 

Senhora Presidente disse que fora enviada aos membros deste Conselho uma 168 

planilha com a situação dos PPC’s de cada curso e pediu que os Conselheiros 169 

respondessem à Secretaria do CONGRAD dizendo se as informações do 170 

documento estão corretas ou qual ajuste precisa ser feito. Após conclusão da pauta, 171 

a Senhora Presidente pediu que quaisquer mudanças que ocorrerem nas 172 

coordenações sejam informadas por ofício à PROGRAD. Encerrando a reunião, 173 

agradeceu a presença de todos os conselheiros. Para constar, lavrei a presente ata, 174 

que transcrevo, dato e assino. 175 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 199 


