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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE 1 

GRADUAÇÃO DA UFJF, REALIZADA NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE 2 

SETEMBRO DE 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, 3 

NA SALA DE DEMONSTRAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, NO 4 

CAMPUS JUIZ DE FORA. 5 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2016 (dois mil e 6 

dezesseis), às 14 (quatorze) horas, na Sala de Demonstração da Faculdade de 7 

Educação, no campus Juiz de Fora, foi realizada reunião ordinária do Conselho 8 

Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, sob a presidência da 9 

Senhora Pró-Reitora de Graduação, Professora Maria Carmen Simões Cardoso 10 

de Melo, e com a presença dos(as) seguintes conselheiros(as): Abílio Manuel 11 

Variz, Adauto Lúcio Caetano Villela, Aline Alves Fonseca,  Ana Cristina Lima 12 

Santos Barbosa, Ana Paula Carlos Cândido Mendes, Ana Tércia Monteiro 13 

Oliveira, Anderson Rocha Valverde, André Barcelos Damasceno Daibert, Antenor 14 

Salzer Rodrigues, Antônio Carlos Santana Castro, Arthur Alfredo Nunes Avelar, 15 

Bernardo Martins Rocha, Carla Malaguti,  Carlos Raimundo Andrade Lima, 16 

Carmelita do Carmo Ribeiro Leite Camargos, Clarice Cassab Torres, Cláudia de 17 

Albuquerque Thomé, Eduardo Sá Barreto Cruz,  Eduardo Sérgio Leão de Souza, 18 

Elcemir Paço Cunha, Eliane Bettocchi Godinho, Fernanda de Oliveira Bello 19 

Correia, Gustavo Arja Castañon, Gustavo Fernandes Souza Andrade, Henrique 20 

de Almeida Queiroz, Isabela de Freitas Nunes, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, 21 

Jairo Francisco de Souza, João Beccon de Almeida Neto, João Pedro Carvalho 22 

dos Reis, John Leno Castro dos Santos, Jorge Ananias Neto, José Eugênio de 23 

Jesus Cardoso Graúdo, Kalline Carvalho Gonçalves Eler, Leonardo Rocha Olivi, 24 

Leonardo Willer de Oliveira,  Luciana Conceição Dias Campos, Luciana Gaspar 25 

Melquiades Duarte, Luciano Pinheiro de Sá, Luis Claudio Costa Fajardo, Luiz 26 

Flavio Neubert, Lupércio França Bessegato, Márcio Marangon, Márcio Roberto 27 

Lima Sá Fortes, Maria Elizabete de Oliveira, Milene de Oliveira, Mônica de 28 

Lourdes de Araujo Silva, Mônica de Queiroz Fernandes Araujo Neder, Otávio 29 

Eurico de Aquino Branco, Pedro Henrique Carvalho, Rodolfo Vieira Valverde, 30 

Rodrigo Alves Dias, Rosani Kristine Paraíso Garcia, Sandra Bertelli Ribeiro de 31 

Castro, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Victor Stroele de Andrade Menezes, Vitor 32 

Furtado, Washington  Orlando Irrazabal Bohorquez, Welton de Abreu Henriques e 33 

Willsterman Sottani Coelho. Foram justificadas as ausências dos(as) 34 

conselheiros(as): Anderson Pires da Silva, Camila Teixeira Vaz, Javer Wilson 35 

Volpini, Luís Carlos Lira, Marta Mendes da Rocha, Regina Gendzelevski 36 

Kelmann, Rogério Casagrande, Schirley Maria Policario, Vanessa Cardoso Silva e 37 

Vinicius de Azevedo Couto Firme. A Senhora Presidente deu boas vindas, 38 

informou haver quórum e encaminhou a solicitação do coordenador do curso de 39 

Medicina, em Governador Valadares, professor Emerson Ramos Lopes, para que 40 

discentes do curso acompanhem a reunião, sem direito a voz e a voto.  41 

Encaminhada para regime de votação, a solicitação foi aprovada pela maioria, 42 

com 3 (três) abstenções. Logo após, a Senhora Presidente iniciou a pauta do dia. 43 

Ordem do dia: I – Atas das reuniões dos dias 21 de julho, 25 de agosto e 30 44 

de agosto: A Senhora presidente abriu para considerações. Não havendo 45 

manifestações, encaminhou para regime de votação. As atas foram aprovadas 46 

pela maioria, com 4 (quatro) abstenções. II – Processos enviados ao 47 

CONGRAD: A Senhora Presidente informou que os processos serão 48 

encaminhados em três blocos. Processos de alteração de disciplinas: nº 49 

23071.011409/2016-99 – Curso de Administração, relator professor Eduardo Sá 50 

de Barreto; nº 23071.007954/2016-81 – Curso de Engenharia Mecânica, relator 51 

professor Leonardo Willer de Oliveira; nº 23071.014287/2016-92 – Departamento 52 
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de Educação para o curso de Educação Física – EaD, relator, professor Tarcísio 53 

Jorge Santos Pinto; nº 23071.013240/2016-10 – Curso de Odontologia, relatora 54 

professora Ivana Damásio Moutinho; nº 23071.015871/2016-65 – Alteração 55 

curricular – Curso de Direito, relator professor Altair Sancho Pivoto dos Santos e 56 

nº 23071.011526/2016-52 – Curso de Odontologia, relator professor Diogo 57 

Carvalho Felício. Não havendo considerações, em regime de votação os 58 

processos foram aprovados pela maioria, com 2 (duas) abstenções. Processos 59 

de criação de disciplinas: nº 23071.012666/2016-48 – Departamento de 60 

Nutrição, relatora professora Jacy Gameiro; nº 23071.010508/2016-53 – 61 

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, Departamento de Letras e 62 

Departamento de Educação, relator professor Paulo Roberto Oliveira Dias; nº 63 

23071.011174/2016-35 – Departamento de Farmacologia – ICB, relatora 64 

professora Magda Narciso Leite; nº 23071.012017/2016-47, nº 65 

23071.011661/2016-06 e nº 23071.014982/2016-54 – Departamento de Direito 66 

Público e Ética Profissional, relator professor Elcemir Paço Cunha. Não havendo 67 

considerações, em regime de votação os processos foram aprovados pela 68 

maioria, com 2 (duas) abstenções. Processo nº 23071.017074/2016-12 - 69 

matrículas em disciplinas no curso de Medicina – campus Governador 70 

Valadares: A Senhora Presidente esclareceu que a situação lhe foi apresentada 71 

por telefone, no final de maio, deste ano, pelo professor Ângelo Márcio Leite 72 

Denadai (Diretor do Instituto Ciências da Vida, no campus de GV), informando 73 

que havia um número expressivo de reprovação nas diversas anatomias e que o 74 

coordenador do curso de Medicina vinha fazendo quebra de pré-requisitos, 75 

conforme prática do coordenador anterior. A pró-reitora relatou que conversou por 76 

telefone, diversas vezes, com o coordenador do curso, professor Emerson Ramos 77 

Lopes e com o professor Marcelo Nagem Valério de Oliveira, chefe de 78 

Departamento Básico de Saúde. Pediu demanda por escrito aos Departamentos 79 

de oferta das disciplinas e de Medicina, discutiu a questão na pró-reitoria, 80 

procurou instrução normativa no RAG e encaminhou, em junho, memorando 81 

solicitando que os alunos, recém matriculados com quebra de pré-requisito, 82 

tivessem suas matrículas canceladas e que as providências cabíveis fossem 83 

tomadas. Em agosto, em reunião no campus de GV, no Instituto de Ciências da 84 

Vida, a pró-reitoria tomou conhecimento de que as medidas instruídas não foram 85 

atendidas. Na ocasião foi informada que os alunos já estavam cursando as 86 

disciplinas e que se fossem canceladas as matrículas, poderia gerar uma série de 87 

processos contra essa medida. Foi relatado também, pelo Professor Marcelo, que 88 

apenas uma turma teve alto índice de reprovação e que nas demais os índices 89 

estavam sendo mantidos dentro dos padrões e que o Departamento tem 90 

oferecido 60 vagas, acima dos 20% determinados pelo RAG, mas que as turmas 91 

não estão completas. Foi solicitado ao Professor Emerson que enviasse por 92 

escrito a demanda de retenção e em que momento do curso esses alunos estão, 93 

mas a pró-reitoria ainda não recebeu os dados, sendo assim, a questão está 94 

sendo trazida ao CONGRAD, em forma de processo, para dar ciência ao 95 

conselho e para resguardar as ações determinadas pela Pró-Reitoria. Aberto a 96 

manifestações, foram feitas considerações sobre o que instrui o RAG e o 97 

regimento da universidade, sobre o cumprimento dos instrumentos normativos e 98 

sobre abertura de precedentes. O coordenador de Medicina de Governador 99 

Valadares, professor Emerson, pediu a palavra e após encaminhamento em 100 

regime de votação, a solicitação foi aprovada pela maioria, com uma abstenção. 101 

O professor Emerson informou que quando assumiu a coordenação já estava 102 

sendo praticada a matrícula com quebra de pré-requisito, em função de mais de 103 

60% (sessenta por cento) de reprovações, além de processos de assédio moral 104 
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de dois professores, que foram redistribuídos. Em reunião do conselho de 105 

unidade, em novembro de 2014, foi deliberado pela criação de um curso de férias 106 

ou por uma turma extra, entretanto o Departamento Básico não pôde 107 

operacionalizar a criação da turma. A demanda represada associada aos índices 108 

normais de reprovações, que não são contemplados pelo RAG, fizeram com que 109 

a oferta de vagas fosse insuficiente para todos os alunos. À época, a 110 

coordenação procurou pelo Departamento Básico, pelo Diretor do campus e pela 111 

Pró-Reitora de Graduação para tentar resolver esse problema, mas não houve 112 

solução. Por volta de abril deste ano, quando iniciou contato com a atual Pró-113 

Reitora de Graduação, os alunos estavam em aula havia três semanas. 114 

Atualmente há uma demanda de 69 alunos que precisam de vagas em anatomia, 115 

mas não há oferta dessas vagas. Considera que desfazer as matrículas desses 116 

alunos poderá incorrer em problemas judiciais e faz um apelo para que sejam 117 

consideradas as especificidades que foram apontadas. Na sequência, 118 

conselheiros fizeram consideração sobre outros cursos com alto índice de 119 

reprovação e a abertura de precedentes que essa situação poderá provocar, 120 

sobre mudança em matriz curricular, sobre abertura de turma especial, sobre a 121 

oferta de 20% de vagas para repetentes e sobre assédio moral. A Senhora 122 

Presidente recordou ao Conselho a diferença de calendário entre Juiz de Fora e 123 

Governador Valadares e que, portanto, os alunos estão finalizando as disciplinas. 124 

O Professor Emerson esclareceu que a listagem não foi enviada à Pró-Reitoria 125 

por não ter sido possível precisar o quantitativo de alunos em demandas nas 126 

disciplinas de anatomia, naquele momento, ressaltou que a situação já havia sido 127 

relatada em reunião de departamento em 2014 e foi indeferida e informou a 128 

demanda reprimida atual nas quatro disciplinas de anatomia. Após considerações 129 

e esclarecimentos, o relator do processo, professor João Beccon de Almeida 130 

Neto pontuou que o seu parecer para que as matrículas sejam desfeitas foi com 131 

base nos dados disponíveis até então e para evitar que se abrisse precedente, 132 

mas pondera que diante do fato dos alunos já terem cursado as disciplinas, a 133 

decisão caracterizaria cancelamento de disciplinas já cursadas. Sugere reafirmar 134 

o encaminhamento da PROGRAD com o compromisso de que essa prática não 135 

seja repedida. Após ouvir algumas considerações, a Senhora Presidente 136 

encaminhou proposta em não votar o parecer do relator, que deverá refazê-lo 137 

para que na próxima reunião o processo esteja formalizado e a PROGRAD irá 138 

reiterar as seguintes orientações: I. Não efetuar matrícula em disciplinas, cujos 139 

pré-requisitos não foram cumpridos com êxito; II. Somente poderão ingressar no 140 

internato/estágio os alunos que tiverem sido aprovados em todas as disciplinas e 141 

III. O coordenador de Medicina, professor Emerson, deverá encaminhar o 142 

quantitativo de alunos reprovados em disciplinas que sejam pré-requisitos, 143 

especialmente as de Anatomia, com as respectivas colocações desses alunos no 144 

curso (em que período estão), para o responsável pelas disciplinas, com cópia 145 

para o Diretor do Instituto Ciências da Vida e para a PROGRAD. Em regime de 146 

votação, a proposta foi aprovada pela maioria, com uma abstenção. III – 147 

Representante do CONGRAD no CONSU – Área de Saúde: A Senhora 148 

Presidente informou a solicitação da conselheira Ivana Lúcia Damásio Moutinho, 149 

para a sua substituição como representante do CONGRAD no CONSU, mediante 150 

o tempo em que atua e acúmulo de atividades. Após esclarecimentos sobre a 151 

representação, foi aberta a proposta a voluntários. Por consenso, foi aprovada a 152 

indicação da conselheira Milene de Oliveira, do curso de Odontologia.  IV – 153 

Proposta de evento em parceria com a DIAFI: A Senhora Presidente informou 154 

que a PROGRAD e a DIAFI estão programando um evento sobre ações 155 

afirmativas, a princípio para o início de novembro, em que os discentes que 156 
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atuam nos programas de bolsa da PROGRAD farão apresentação de trabalhos. 157 

Com o evento, pretende-se criar uma comissão de discussão sobre ações 158 

afirmativas e sobre a abordagem do tema nos currículos. V – Informes sobre: 159 

Comissão da Resolução sobre bolsas de monitoria: A Senhora Presidente 160 

informou que a comissão já finalizou o texto da minuta da Resolução e que a 161 

proposta deverá ser apresentada na próxima reunião do CONGRAD. Fórum das 162 

Licenciaturas: A Senhora Presidente informou que o fórum das licenciaturas foi 163 

reaberto, com a presença do professor Luiz Fernandes Dourado, dando início às 164 

discussões sobre o que determinam as diretrizes de 2015, que deverão ser 165 

contempladas até julho de 2017. Informou que a coordenadora das licenciaturas, 166 

professora Angélica Cosenza, organizará a primeira reunião no início de outubro, 167 

para estabelecer o calendário de reuniões e organização de um plano da 168 

instituição referente às licenciaturas. Destacou a importância da participação dos 169 

coordenadores para a construção coletiva do plano e evitar ações isoladas. 170 

Editais do PISM, Vestibular UAB e Vestibular dos cursos de Música: A 171 

Senhora Presidente reforçou a divulgação dos editais já publicados. 172 

Reconhecimento do Curso de Artes Visuais: A Senhora Presidente informou 173 

que na semana anterior o curso de Artes Visuais foi avaliado, repassou aos 174 

conselheiros os conceitos obtidos, finalizando com nota 5 (cinco) e parabenizou a 175 

todos pelo empenho. Fechamento do exercício de 2016: A Senhora Presidente 176 

destacou que os diretores já receberam comunicado sobre o fechamento do 177 

exercício financeiro de 2016. Acompanhamento Acadêmico: A Senhora 178 

Presidente informou que já é possível ter acesso aos quoeficientes dos alunos 179 

(CEI e CET), para acompanhamento acadêmico dos discentes, conforme 180 

estabelecido no RAG. Entretanto, entende que é preciso ter uma política de 181 

acompanhamento com ações bem elaboradas, para que os efeitos sejam 182 

positivos e não punitivos. Destaca que o assunto tem sido analisado na Pró-183 

Reitoria e convida os conselheiros a contribuir na construção dessas ações. A 184 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros e encerrou 185 

a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 186 
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Pró-Reitora de Graduação 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


