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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 31 2 

(TRINTA E UM) DE MAIO DE 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS), ÀS 9 (NOVE) 3 

HORAS, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO, NO CAMPUS JUIZ DE 4 

FORA. 5 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 6 

9 (nove) horas, no Auditório da Faculdade de Direito, no Campus Juiz de Fora, foi 7 

realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente 8 

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

Maria Carmen Simões Cardoso de Melo, e com a presença dos(as) seguintes 10 

Conselheiros(as): Álvaro Augusto Machado de Medeiros, Ana Paula Carlos Cândido 11 

Mendes, Anderson Pires da Silva, André Barcelos Damasceno Daibert, Andreia 12 

Francisco Afonso, Bernardo Martins Rocha, Carlos Raimundo Andrade Lima, 13 

Cláudia de Albuquerque Thomé, Cristina Dias da Silva, Diogo Carvalho Felício, 14 

Edelvais Keller, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Elcemir Paço Cunha, Eliane 15 

Bettocchi Godinho, Fernanda Claudia Alves Campos, Guilherme Diniz Tavares, 16 

Humberto Schubert Coelho, Isaura Gomes de Carvalho Aquino, Ivana Lúcia 17 

Damásio Moutinho, Ivo Chaves da Silva Junior, Jairo Francisco de Souza, Jonathas 18 

Batista Gonçalves Silva, Jorge Ananias Neto, Leonardo Rocha Olivi, Leonardo Willer 19 

de Oliveira, Ronaldo Dias da Silva, Lorenza Leão Oliveira Moreno, Luciana Gaspar 20 

Melquíades Duarte, Luís Carlos Lira, Márcio Marangon, Marco Aurélio de Almeida 21 

Castro, Maria dos Remédios Pereira da Silva, Maria Elizabete de Oliveira, Mônica de 22 

Queiroz Fernandes Araujo Neder, Nelson Dantas Louza Junior, Paulo Roberto 23 

Oliveira Dias, Reginaldo Braz Batista, Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, 24 

Rodrigo Alves Dias, Rodrigo Ferraz de Almeida, Rogério Casagrande, Rosani 25 

Kristine Paraíso Garcia, Sandra Aparecida Faria de Almeida, Schirley Maria 26 

Policario, Vanilda Cardoso de Alvarenga, Vinícius Novaes Rocha, Washington 27 

Orlando Irrazabal Bohorquez, William Ávila de Oliveira Silva, Willsterman Sottani 28 

Coelho, Wilson de Souza Melo. Participaram via webconferência os(as) seguintes 29 

Conselheiros(as) do Campus Governador Valadares (GV): Amanda Ferrari Uceli, 30 

Andréia Cristiane Carrenho Queiroz, Fernanda de Oliveira Bello Corrêa, Jamir 31 

Calili Ribeiro, Pâmela Souza Almeida Silva, Vanessa Cardoso Silva. Foram 32 

justificadas as ausências dos(as) seguintes Conselheiros(as): Aline Alves Fonseca, 33 

Ana Cristina Lima Santos Barbosa, Ana Tércia Monteiro Oliveira, Carlos Francisco 34 

Perez Reyna, Carmelita do Carmo Ribeiro Leite Camargos, Clarice Cassab Torres, 35 

Denis Alves Perdigão, Eduardo Sá Barreto Cruz, Elias Lopes de Lima, Javer Wilson 36 

Volpini, João Beccon de Almeida Neto, José Luiz Lacerda, Luiz Flávio Neubert, Luiz 37 

Henrique Dias Alves, Magda Narciso Leite, Priscilla Danielle Gonçalves de Paula, 38 

Rodolfo Vieira Valverde, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Victor Stroele de Andrade 39 

Menezes. A Senhora Presidente deu as boas-vindas, agradeceu a presença de 40 

todos, e deu início à reunião. Ordem do dia: I – Atas das reuniões dos dias 25 de 41 

abril e 12 de maio de 2016. Sobre a reunião de 25 de abril, na terceira ordem do 42 

dia, referente aos Grupos de Educação Tutorial (GET), o Conselheiro Rogério 43 

Casagrande alegou que a ata não estava muito clara quanto ao resultado da 44 

votação. Após discussão, concluiu-se pela revisão da forma como fora realizada a 45 

votação das propostas, conforme registrado nas linhas 108 a 113 da ata, sendo que 46 

o mais adequado seria contar o número de votantes para cada proposta. Diante 47 

dessa constatação, a Pró-Reitora de Graduação decidiu retirar essa ata de pauta e 48 

trazê-la na próxima reunião, após os ajustes necessários. Em seguida, a ata do dia 49 

12 de maio foi colocada em votação e aprovada pela maioria da plenária, com 6 50 

(seis) abstenções. Ordem do dia: II – Processos enviados ao CONGRAD – 51 

Processos sobre Projetos Pedagógicos nº 23071.05820/2015-44 – Curso de 52 



 2 / 4 

 

Fisioterapia do Campus Governador Valadares, relatora professora Selva Maria 53 

Guimarães Barreto. Após questionamento, a coordenadora do curso em questão 54 

esclareceu que tanto as diretrizes curriculares quanto as diretrizes gerais para os 55 

cursos de graduação constam no PPC. O processo foi, então, colocado em votação 56 

e aprovado pela plenária, com 1 (uma) abstenção; nº 23071.04263/2016-25 – Curso 57 

de Filosofia, relatora professora Clarice Cassab. Colocado em votação, o processo 58 

foi aprovado, com 1 (uma) abstenção. Processos de Alteração Curricular dos 59 

Cursos de Engenharia Elétrica nº 23071.00350/2013-61 – Habilitação em Energia; 60 

nº 23071.00352/2013-50 – Habilitação em Sistema Eletrônicos; nº 61 

23071.00353/2013-50 - Habilitação em Telecomunicações; nº 23071.00354/2013-49 62 

– Habilitação em Sistemas de Potência; 23071.00355/2013-93 – Habilitação em 63 

Robótica e Automação. Com a palavra, o relator dos processos, Wilson Melo, fez 64 

uma breve apresentação dos motivos da adequação curricular e, em seguida, os 65 

processos foram encaminhados para votação em bloco e aprovados pela plenária, 66 

com 1 (uma) abstenção. Processos de Criação de Disciplina nº 67 

23071.03440/2016-56 – Curso de Medicina Veterinária, relatora professora Ivana 68 

Damásio Moutinho. Em votação, o processo foi aprovado, com 2 (duas) abstenções; 69 

nº 23071.04002/2016-13 e nº 23071.04853/2016-58 – Curso de Medicina 70 

Veterinária, relatora professora Ivana Damásio Moutinho. Colocados em votação, os 71 

dois processos foram aprovados por unanimidade. Processos de Alteração de 72 

Disciplina nº 23071.14878/2015-89 – Curso de Geografia, relator professor Luciano 73 

Vicente. O processo foi aprovado, em votação, com 1 (uma) abstenção; nº 74 

23071.06776/2016-71 – Curso de Engenharia Elétrica, relator professor Otávio 75 

Eurico de Aquino Branco. Colocado em votação, o processo foi aprovado, com 1 76 

(uma) abstenção. Ordem do dia: III – Carga-horária de bolsas da graduação. A 77 

Senhora Presidente informou que essa discussão abrange parte da pauta V, sobre a 78 

formação de uma comissão para discutir os Programas de Bolsas. Disse que a 79 

Coordenadora do Curso de Medicina, professora Ivana Moutinho, relatara à Pró-80 

Reitoria de Graduação a preocupação de que nem sempre é possível para os 81 

discentes o cumprimento total da carga horária referente às bolsas de Monitoria e 82 

Treinamento Profissional, em função da necessidade de cumprirem a extensa carga 83 

horária das atividades curriculares. No entanto, ao mesmo tempo, a atuação em 84 

programas de bolsas é considerada como critério de seleção em programas como a 85 

Residência Médica. Paralelamente, o Pró-Reitor adjunto de Graduação, professor 86 

Cassiano Caon Amorim, acrescentou que no Colégio dos Pró-Reitores de 87 

Graduação (COGRAD – Andifes) essa discussão já acontece e que algumas 88 

instituições já têm implementada a flexibilização da carga horária. A Senhora 89 

Presidente concluiu que a proposta é montar uma comissão para discutir e filtrar as 90 

informações referentes aos programas de bolsas e trazer ao CONGRAD propostas 91 

de adequação de carga horária às grades curriculares de cada curso. Afirmou, 92 

ainda, que a flexibilização não significa corte financeiro, mas adequação à realidade 93 

de horas trabalhadas pelos discentes. Diante das colocações, o Conselheiro 94 

Washington Bohorquez lembrou a todos de que já existe uma Comissão de revisão 95 

das Resoluções de Monitoria e Treinamento Profissional indicada por este Conselho. 96 

Após discussão, a Conselheira Ivana Moutinho explicou que a comissão 97 

mencionada fora criada com o objetivo de achar o número ideal de bolsas para cada 98 

projeto em virtude dos problemas financeiros enfrentados pela Universidade, mas 99 

que após a conclusão desse levantamento, a comissão não voltou a se reunir. A 100 

Presidente disse ser necessário, então, oficializar a criação de um grupo para 101 

discutir a carga horária dos programas de bolsas e pediu que os conselheiros 102 

interessados em compor essa equipe se manifestassem. A Conselheira Maria 103 

Elizabete de Oliveira pediu um prazo até a sexta-feira desta semana para o sindicato 104 
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dos servidores Técnico-Administrativos (Sintufejuf) consultar os respectivos 105 

representantes sobre a candidatura à comissão. Após as candidaturas, definiu-se 106 

que a nova comissão será composta pelos seguintes membros: Cassiano Caon 107 

Amorin (presidente), Marta Cristina da Silva, Fábio Alessandro Pieri, Ivana Damásio 108 

Moutinho, William Ávila de Oliveira Silva, Eduardo Sérgio Leão de Souza, 109 

Willsterman Sottani Coelho, Lorenza Leão Oliveira Moreno, Rogério Casagrande, 110 

Washington Orlando Irrazabal Bohorquez, Representante TAE (a ser definido 111 

Fabiano César Tosetti Leal (será convidado a participar). Ordem do dia: IV – 112 

Solicitação de mudança de data da formatura unificada. A Senhora Presidente 113 

informou que a coordenação do curso de Medicina consultara a PROGRAD quanto à 114 

possibilidade de antecipação da data de colação de grau dos alunos do referido 115 

curso para uma data entre 11 (onze) e 15 (quinze) de julho. Com a palavra, a 116 

coordenadora Ivana Moutinho apresentou os motivos da solicitação. Após 117 

considerações de alguns conselheiros, passou-se à votação das seguintes 118 

propostas: 1 – Alterar a data de formatura dos alunos do curso de Medicina; 2 – Não 119 

alterar a data de formatura conjunta dos alunos de Medicina. A primeira proposta 120 

obteve 16 (dezesseis) votos, a segunda obteve 23 (vinte e três) votos, e houve 9 121 

(nove) abstenções. Portanto, ficou decidido que não haverá mudança de data da 122 

colação de grau, sendo que cada discente deverá requerer individualmente a 123 

antecipação da formatura. Ordem do dia: V – Proposta de formação de 124 

comissões: RAG e Programas de Bolsas. A Pró-Reitora de Graduação 125 

apresentou a proposta de reativação das comissões do Regulamento Acadêmico da 126 

Graduação (RAG) para avaliação de algumas situações que não estão 127 

contempladas no regulamento. Citou o exemplo da transferência ex officio, cujos 128 

requisitos não estão bem esclarecidos no RAG. Disse que também existem algumas 129 

situações que precisam ser ajustadas no sistema. Após discussão de como os itens 130 

poderiam ser acrescentados no regulamento e sobre a necessidade ou não de uma 131 

comissão, decidiu-se criar, primeiramente, um canal no qual os docentes, discentes 132 

e TAE’s possam registrar suas sugestões relativas ao RAG. A Senhora Presidente 133 

concluiu a pauta, dizendo que proposta será levada ao CGCO para se verificar a 134 

melhor forma de implementação desse canal, o qual ficará aberto para sugestões 135 

até a data final do ajuste de matrículas do Campus Governador Valadares, conforme 136 

acordado neste Conselho. Ordem do dia: VI – Pibid: informes e moção de 137 

repúdio. A Senhora Presidente informou que o Programa Institucional de Bolsa de 138 

Iniciação à Docência (Pibid) está passando por uma grande reformulação e a 139 

preocupação relatada pelos coordenadores do programa é a redução do número de 140 

bolsas. Com a palavra, o Conselheiro Wilson Melo, um dos coordenadores do Pibid 141 

na UFJF, apresentou o programa, falou sobre as mudanças e destacou a 142 

importância desse tipo de projeto para os cursos de licenciatura. Ressaltou que o 143 

novo edital altera fundamentalmente o regime de trabalho que vem sendo feito 144 

desde o início do Pibid e que existe uma mobilização no Brasil inteiro contrária a 145 

essa decisão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 146 

(Capes) e, ao mesmo tempo, os coordenadores do programa na UFJF estão 147 

trabalhando para se adequarem às mudanças dentro do prazo estipulado. 148 

Paralelamente, o Pró-Reitor adjunto de Graduação, Cassiano Amorim, ressaltou que 149 

fora elaborada uma moção de repúdio, trazida para aprovação deste Conselho, para 150 

ser encaminhada à Capes. A Senhora Presidente colocou, então, em votação a 151 

proposta de envio da moção, a qual foi aprovada pela maioria da plenária, com 1 152 

(uma) abstenção. Antes do próximo item de pauta, os Conselheiros Fernanda Bello e 153 

Jamir Calili, do Campus Governador Valadares, pediram para constar em ata que, a 154 

partir de deste momento da reunião precisariam se ausentar para atenderem a 155 

demandas acadêmicas. Ordem do dia: VII – Informes: Cograd e Forgrad. Sobre o 156 
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Colégio de Pró-reitores de Graduação das IFES (COGRAD - Andifes), o Professor 157 

Cassiano Amorim relatou que na última reunião o tema discutido fora a evasão e a 158 

retenção discente. Disse que em breve a Universidade vai receber uma série de 159 

informações do Inep, indicando qual é a realidade das Instituições e, a partir desse 160 

quadro, a ideia é tentar algumas estratégias para revertê-lo. Informou, ainda, que o 161 

COGRAD vai tentar criar um Fórum para que as Universidades possam trocar 162 

experiências sobre os cursos de bacharelado interdisciplinar. Em seguida, a Senhora 163 

Presidente fez um breve relato sobre a reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores 164 

de Graduação (ForGrad). Ordem do dia: VIII – Outros assuntos. A Pró-Reitora de 165 

Graduação comunicou que será necessário fazer uma revisão no calendário 166 

acadêmico porque na atual versão não fora incluída a formatura do Campus 167 

Governador Valadares. Em seguida, solicitou que os coordenadores de curso façam 168 

um levantamento dos alunos que estão comparecendo ao Exame Nacional de 169 

Desempenho de Estudantes (Enade) e informem à CDARA. Pediu, ainda, que os 170 

coordenadores chamem a atenção dos professores para que não permitam a 171 

presença em sala de aula de alunos não matriculados. Prosseguindo com os 172 

assuntos gerais, agradeceu a colaboração dos coordenadores com as informações 173 

referentes aos seus cursos sobre a inclusão nos conteúdos de disciplinas e 174 

atividades curriculares a Educação das Relações Étnico-Raciais e temáticas que 175 

dizem respeito aos afrodescendentes, e disse considerar importante que as formas 176 

de abordagem desse assunto sejam debatidas em um próximo momento. Com a 177 

palavra, o Pró-Reitor Adjunto comunicou a todos que em breve o Fórum das 178 

Licenciaturas será convocado para começar a discutir a Resolução nº 2, de 1º de 179 

julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação, para que as adequações sejam 180 

realizadas até julho de 2017, prazo estipulado no documento. Após, a Senhora 181 

Presidente perguntou se os Conselheiros teriam mais alguma colocação e, não 182 

havendo manifestações, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Para 183 

constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  184 

 
 
 

 
Profª. Maria Carmen Simões Cardoso de Melo 

Pró-Reitora de Graduação 
 
 
 
 

Prof. Cassiano Caon Amorim 
Pró-Reitor adjunto de Graduação 

 
 
 
 

Brunner Venâncio Lopes 
Secretário do Conselho Setorial de Graduação 

 
 
 
 
Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


