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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF), REALIZADA NO DIA 
23 (VINTE E TRÊS) DE FEVEREIRO DE 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS), ÀS 8 
(OITO) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, NO AUDITÓRIO DA REITORIA, NO 
CAMPUS JUIZ DE FORA. 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de 2016 (dois mil e 
dezesseis), às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, no Auditório da Reitoria, no 
Campus Juiz de Fora, foi realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de 
Graduação, regimentalmente convocado, sob a presidência da Senhora Pró-
Reitora de Graduação, Professora Ana Cláudia Peters Salgado, e com a presença 
dos(as) seguintes Conselheiros(as): Abílio Manuel Variz, Aline Alves Fonseca, 
Aline Garcia Rodero Takahira, Ana Paula Carlos Cândido Mendes, Ana Tércia 
Monteiro Oliveira, Ângela Mello Coelho, Bernardo Martins Rocha, Carlos Francisco 
Perez Reyna, Carlos Raimundo Andrade Lima, Carmelita do Carmo Ribeiro Leite 
Camargos, Clarice Cassab Torres, Cláudia de Albuquerque Thomé, Cristina Dias 
da Silva, Edelvais Keller, Eduardo Sá Barreto Cruz, Edwaldo Sérgio dos Anjos 
Júnior, Emmanuel Sá Resende Pedroso, Gustavo Fernandes Souza Andrade, 
Heder Soares Bernardino, Isaura Gomes de Carvalho Aquino, Ivo Chaves da Silva 
Junior, Javer Wilson Volpini, Jonas Roos, José Eugênio de Jesus Cardoso 
Graúdo, Leonardo César Costa, Leonardo Rocha Olivi, Leonardo Willer de 
Oliveira, Luciana Conceição Dias Campos, Luciano Pinheiro Sá, Magda Narciso 
Leite, Marcelo de Oliveira Santos, Márcio Marangon, Maria dos Remédios Pereira 
da Silva, Maria Elizabete de Oliveira, Otávio Eurico de Aquino Branco, Renata de 
Almeida Bicalho Pinto, Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, Rodolfo Vieira 
Valverde, Rogério Casagrande, Sandra Aparecida Faria de Almeida, Sandro 
Rodrigues Mazorche, Selva Maria Guimarães Barreto, Vanilda Cardoso de 
Alvarenga, Vanusa Caiafa Caetano, Washington Orlando Irrazabal Bohorquez, 
William Ávila de Oliveira Silva, Willsterman Sottani Coelho e Wilson de Souza 
Melo. Foram justificadas as ausências dos(as) seguintes Conselheiros(as): 
Amanda Ferrari Uceli, Ana Cristina Lima Santos Barbosa, Angélica Cotta Lobo 
Leite Carneiro, Cristiano Diniz da Silva, Denis Alves Perdigão, Eduardo Sérgio 
Leão de Souza, Eliane Bettocchi Godinho, Fernanda de Oliveira Bello Correia, 
Ivana Lúcia Damásio Moutinho, João Beccon de Almeida Neto, Luciana Gaspar 
Melquíades Duarte, Luis Cláudio Costa Fajardo, Luiz Flávio Neubert, Maria Isabel 
da Silva Azevedo Alvim, Pâmela Souza Silva, Schirley Maria Policario, Vanessa 
Cardoso Silva e Victor Stroele de Andrade Menezes. A Senhora Presidente deu as 
boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e deu início à pauta da reunião. 
Ordem do dia: I – Informes: 1 - Relatório final da Pró-Reitoria de Graduação – 
A Senhora Presidente disse que, juntamente com o Pró-Reitor adjunto de 
Graduação, entregara na reunião da última semana um relatório detalhado sobre 
tudo que a PROGRAD fizera de setembro de 2014 até aquela data, juntamente 
com o relatório da coordenação de estágios. Disse que se colocara à disposição 
dos novos dirigentes para responder a possíveis questionamentos antes de a 
próxima gestão assumir e posteriormente, sempre que necessário. Em seguida, 
avisou que os Conselheiros do Campus Governador Valadares não estão 
participando desta reunião porque tiveram dificuldades no último CONGRAD em 
virtude de a conexão de internet no campus avançado não sustentar o Skype com 
vídeo, e por esse motivo eles apresentaram justificativa de ausência para o dia de 
hoje. 2 - PPC de Odontologia do Campus GV – A Senhora Presidente disse que 
gostaria de relatar que, juntamente com o Pró-Reitor adjunto de Graduação, 
tomou o cuidado de documentar, por meio de um memorando que foi 
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encaminhado para o Reitor em exercício, Professor Marcos Vinício Chein Feres, e 
para a Procuradoria Federal, a situação do Projeto Pedagógico do Curso de 
Odontologia do Campus Governador Valadares, o qual fora elaborado pelos 
professores do campus avançado, em sua maioria, sob a condução da 
coordenação do curso. No entanto, de acordo com a Senhora Presidente, a 
PROGRAD não consegue fazer com que o PPC passe pelo Conselho de Unidade, 
ainda que a Pró-Reitora de Graduação tenha participado de várias reuniões na 
Faculdade de Odontologia, explicando a situação. A Pró-Reitora procedeu ao 
relato dos fatos: quando o Campus GV fora implantado, os cursos foram criados 
com seus códigos próprios, no entanto, não houve tempo, diante do contexto de 
final de gestão, para cada um digitar seu próprio PPC. Adotaram-se, então, os 
PPC’s dos seus cursos homônimos no Campus Juiz de Fora, com o compromisso 
de fazerem as alterações necessárias e terem seus próprios PPC’s. A partir disso, 
criara-se um mito de que os cursos de GV seriam extensões de vagas do campus 
sede, o que não existe. No curso de Direito, por exemplo, os professores 
preferiram elaborar um PPC próprio e, por isso, não tiveram uma autorização 
imediata, não podendo participar do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) por dois 
anos seguidos. Agora, o curso de Direito já fora visitado, tem autorização e 
reconhecimento. Dos outros nove cursos de GV, sete já tiveram sua situação 
regularizada no COGRAD, com exceção de Medicina e Odontologia, sendo que o 
primeiro já está caminhando para se ajustar, enquanto o segundo sequer fora 
levado ao Conselho de Unidade do Curso de Odontologia do Campus Juiz de 
Fora. Diante disso, a Senhora Presidente gostaria de deixar registrado o esforço 
da Coordenação de GV e o esforço da PROGRAD em tentar solucionar essa 
questão, visto que em abril deste ano a UFJF terá que protocolar pedido de visita 
do Ministério da Educação (MEC) para reconhecimento do curso, sendo 
necessária a apresentação do PPC. 3 - Edital de vagas ociosas: suspensão e 
reabertura – A Senhora Presidente explicou que um candidato entrara na justiça 
questionando o fato de o edital não oferecer possibilidade de isenção de taxa, 
então, a Procuradoria Federal acionou a Universidade, estabelecendo um prazo 
de 24 horas para resposta. Assim, considerando que a notificação chegara na 
sexta-feira antes do feriado de Carnaval, a CDARA e a PROGRAD tomaram a 
decisão de suspendê-lo, reelaborá-lo e lançá-lo novamente após o recesso. 4 - 
Situação atual da proposta de ajuste de matrícula – A Pró-Reitora de 
Graduação lembrou aos Conselheiros dessa questão que não fora concluída em 
sua gestão e passou a palavra ao Professor Márcio Marangon, o qual ficara 
responsável por capitanear as discussões sobre o assunto. O Conselheiro 
informou que houvera reuniões de professores para discussão de uma proposta 
de ajuste de matrícula e que já existe uma minuta que reúne as sugestões já ditas 
neste Conselho, faltando apenas alguns ajustes para ser fechada. 5 - Recursos 
dos processos indeferidos na matrícula serão feitos à CDARA (1ª instância) 
e à PROGRAD (2ª instância) – A Senhora Presidente disse que na última reunião 
do CONGRAD ela havia informado que em uma reunião anterior do Conselho 
Superior os recursos indeferidos na matrícula primeiro seriam levados à CDARA e, 
em segunda instância, à PROGRAD, no entanto, após ler o regimento, identificara 
que cabe recurso ao CONSU para as decisões de qualquer Conselho da 
Universidade, por isso, fora necessário corrigir novamente essa informação no 
edital, sendo que o primeiro recurso caberá à CDARA e, caso seja mantido algum 
indeferimento, caberá recurso ao CONSU. 6 - Relatório de desempenho 
acadêmico dos estudantes – A Pró-Reitora de Graduação informou que um 
professor do curso de Estatística, juntamente com um bolsista de Iniciação 
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Científica, estão ajudando o Estatístico da PROGRAD nesse trabalho, e já 
apresentaram os primeiros resultados. 7 - Grupo de Trabalho de dados 
Institucionais – A Senhora Presidente fez algumas considerações sobre o 
trabalho que está sendo realizado e destacou a importância de se manter o GT 
para que se chegue ao grau necessário de refinamento de dados. Ordem do dia: 
II – Ata da reunião do dia 25 de janeiro de 2016. A Senhora Presidente disse 
que fez uma correção na ata, enviada na convocação, em relação ao número de 
bolsas de Treinamento Profissional que aparece para GV. Assim, onde constavam 
“101 (cento e uma)” alterou-se para “67 (sessenta e sete)”. Em seguida, a ata foi 
colocada em votação e foi aprovada pela maioria, com 3 (três) abstenções. 
Ordem do dia: III – Correções nos formulários: AD (Alteração de Disciplina), 
CG (Curso de Graduação), e de Adequação do Curso ao RAG. Antes de 
abordar as correções, a Senhora Presidente informou que a Coordenadora do 
Curso de Medicina identificara, no formulário de Criação de Disciplinas (CD), a 
falta do campo “caráter da disciplina”. Com a palavra, O Conselheiro Márcio 
Marangon esclareceu que, conforme ficou acordado, essa informação deve estar 
contida apenas no formulário de implementação, visto que a proposta é criada a 
partir do departamento, podendo um curso tê-la obrigatória e outro tê-la eletiva. A 
Pró-Reitora concordou com a colocação e informou que as correções nos outros 
formulários citados não comprometem o texto, pois são apenas ajustes de 
numeração. Colocadas em votação, as correções foram aprovadas por 
unanimidade. Ordem do dia: IV – Processos enviados ao CONGRAD. 
Processos de Criação de Disciplinas: nº 23071.001604/2016-19 – Curso de 

Licenciatura em Música, relatora Professora Eliane Bettocchi Godinho; nº 
23071.001740/2016-09 – Curso de Licenciatura em Letras, relatora Professora 
Eliane Bettocchi Godinho; nº 23071.010193/2015-63 – Curso de Ciências da 
Religião, relatora Professora Marta Mendes da Rocha; nº 23071.002024/2016-31 
– Curso de Ciências Biológicas, relatora Professora Ana Paula Carlos Cândido 
Mendes; nº 23071.002027/2016-74 – Curso de Ciências Biológicas, relatora 
Professora Ana Paula Carlos Cândido Mendes; nº 23071.015383/2015-77 – Curso 
de Ciências Exatas, relator Professor Michel Bortolini Hell. Colocados em votação, 
os seis processos foram aprovados por unanimidade. Processo de Projeto 
Pedagógico: nº 23071.009819/2015-99 - Curso de Rádio, TV e Internet, relatora 
Professora Priscilla Danielle Gonçalves de Paula. Colocados em votação, o 
processo foi aprovado por unanimidade. Processos de Alterações Curriculares: 
nº 23071.015897/2015-22 – Curso de Psicologia, relator Professor Mário José dos 
Santos; nº 23071.015495/2015-28 – Curso de Direito, relatora Professora Cássia 
Viviani Silva Santiago; nº 23071.010745/2014-52 – Curso de Farmácia, relatora 
Professora Ivana Lúcia Damásio Moutinho. Colocados em votação, os três 
processos foram aprovados por unanimidade. Ordem do dia: V – Outros 
assuntos. A Senhora Presidente retomou a pauta sobre os formulários do RAG e 
disse que o Professor Rogério Casagrande lembrara que os documentos devem 
ser disponibilizados em formato de arquivo OpenDocument (ODT). Por fim, a Pró-
Reitora agradeceu a presença de todos. Para constar, lavrei a presente ata, que 
transcrevo, dato e assino.  
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


