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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 6 2 

(SEIS) DE JULHO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE), ÀS 9 (NOVE) HORAS E 30 3 

(TRINTA) MINUTOS, NO AUDITÓRIO DA REITORIA, NO CAMPUS JUIZ DE 4 

FORA. 5 

Aos 6 (seis) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 9 (nove) 6 

horas e 30 (trinta) minutos, no Auditório da Reitoria, foi realizada reunião ordinária do 7 

Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, sob a presidência da 8 

Senhora Pró-Reitora de Graduação, Professora Maria Carmen Simões Cardoso de 9 

Melo, com a presença do Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor Cassiano 10 

Caon Amorim, e dos(as) seguintes Conselheiros(as): Adauto Lucio Caetano Villela, 11 

Ana Cristina Lima Santos Barbosa, Ana Paula Carlos Cândido Mendes, André 12 

Barcelos Damasceno Daibert, Arthur Alfredo Nunes Avelar, Bernardo Martins Rocha, 13 

Carlos Raimundo Andrade Lima, Diego Augusto Silva Ventura, Diogo Carvalho 14 

Felício, Eduardo Sá Barreto Cruz, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Elias Lopes de 15 

Lima, Gláucia Guimarães Amaral, Gustavo Fernandes Souza Andrade, Jairo 16 

Francisco de Souza, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Jorge Ananias Neto, José 17 

Eugênio de Jesus Cardoso Graúdo, Laura Matos Vasconcellos, Leonardo Rocha 18 

Olivi, Leonardo Willer de Oliveira, Lílian Alfaia Monteiro, Lorena Nagme de Oliveira 19 

Pinto, Lucas Cristian de Oliveira, Luís Carlos Lira, Lupércio França Bessegato, 20 

Magda Narciso Leite, Márcio Marangon, Marcio Roberto Lima Sá Fortes, Mayra 21 

Cristina Pereira, Mônica de Lourdes de Araújo Silva, Nelson Dantas Louza Júnior, 22 

Reginaldo Braz Batista, Ricardo Rodrigues Silveira de Mendonça, Rogério 23 

Casagrande, Ronaldo Pereira de Jesus, Sabrina Pereira Paiva, Selva Maria 24 

Guimarães Barreto, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Tatiana de Freitas Nunes, Thiago 25 

César Nascimento, Valdemir Eneias Ludwig, Vânia de Oliveira Neves, Victor Stroele 26 

de Andrade Menezes, Washington Orlando Irrazabal Bohorquez, Wilson de Souza 27 

Melo. Participaram via webconferência os(as) seguintes Conselheiros(as) do 28 

Campus Governador Valadares (GV): Antônio Augusto Brion Cardoso, Daniel 29 

Mendes Ribeiro, Henrique Almeida Queiroz, Meirele Rodrigues Inácio da Silva, 30 

Raquel Tognon Ribeiro, Rose Mara Ortega, Vanessa Cardoso Silva. Registra-se, 31 

ainda, a presença do Coordenador de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA), 32 

Helenilson da Fonseca e Silva, representante do respectivo órgão consultivo. Foram 33 

justificadas as ausências dos(as) seguintes Conselheiros(as): Aline Alves Fonseca, 34 

Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello, Juliana Perucchi, Liamara Scortegagna, 35 

Luiz Flávio Neubert, Marina Monteiro de Castro, Milene de Oliveira. A Senhora 36 

Presidente deu as boas-vindas a todos e comunicou que faltava chegar um 37 

Conselheiro para formar o quorum, mas que começaria a reunião com alguns 38 

informes, até que se completasse o número de participantes para votações. 39 

Primeiramente, pediu um minuto de silêncio em respeito à memória de dois alunos 40 

desta Universidade que faleceram nos últimos dias: Nicholas Domingues Monteiro, 41 

do curso de Ciências Humanas e Marinilso Martins Silva Marins, do curso de 42 

Medicina do Campus Governador Valadares. Em seguida, em consideração ao 43 

ocorrido com o discente Nicholas Monteiro, o Conselheiro Lucas Cristian de Oliveira 44 

deixou um apelo para que esta Universidade dê uma atenção maior à saúde mental 45 

de seus alunos, professores e técnicos administrativos, e pediu que esse assunto 46 

fosse levado para as unidades e apresentado em reuniões, para que casos como 47 

esse não passem em branco. A Senhora Presidente disse que o apelo é justo e que 48 

a UFJF já está trabalhando e pensando em novas estratégias de apoio para os 49 

momentos em que estamos vivendo. Paralelamente, o Conselheiro Wilson Melo 50 

destacou que o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Exatas tem uma disciplina 51 

de introdução ao curso, a qual dedica um dia para receber a visita da Pró-Reitoria de 52 
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Apoio Estudantil, com esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas, tal como 53 

a disponibilização de atendimento psicológico. O professor chamou a atenção, 54 

então, para que esse trabalho seja estendido a todos os cursos, para que se tenha o 55 

máximo de divulgação possível dos tipos de suporte aos discentes. O Pró-Reitor 56 

adjunto de Graduação também ressaltou a importância dessa temática e disse que o 57 

acompanhamento acadêmico é pauta já planejada para o próximo semestre, com 58 

previsão de criação de uma comissão para discutir o assunto. Retomando os 59 

informes do dia, a Senhora Presidente disse que as comissões criadas neste 60 

Conselho estão com as atividades em andamento, sendo que aquela destinada a 61 

discutir sobre as vagas ociosas já está bem adiantada. Mencionou, ainda, o trabalho 62 

de análise de renda referente à matrícula e informou que, a partir da recente 63 

legislação sobre ingresso nas Universidades, a qual estabelece uma nova cota 64 

destinada a pessoas com deficiência, a UFJF emitira uma portaria convidando 65 

professores e servidores para trabalharem na análise tanto de renda quanto das 66 

situações relativas à deficiência.  Paralelamente, o Pró-Reitor adjunto comunicou 67 

sobre a criação de um setor dentro da PROGRAD em que essas análises passarão, 68 

com a finalidade de subsidiar o trabalho da CDARA, deferindo ou não as matrículas, 69 

de acordo com o que a legislação determina. Ordem do dia: I – Atas das reuniões 70 

dos dias 18 de abril, 31 de maio e 29 de junho de 2017. Colocadas em apreciação 71 

e não havendo manifestações, as atas foram encaminhadas para votação, sendo 72 

aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: II – Processos enviados ao 73 

CONGRAD – Processo nº 017107/2014-62 – Alteração de pré-requisitos de 74 

disciplinas – Departamento de Educação Física do Campus Governador Valadares, 75 

relator Professor Thiago César Nascimento; nº 012312/2017-84 – Alteração de pré-76 

requisito em disciplina obrigatória – Departamento de Nutrição, relatora Professora 77 

Jacy Gameiro; nº 006734/2017-11 – Alteração  de pré-requisito – Curso de 78 

Administração, relator Professor João Beccon de Almeida Neto; nº 012505/2017-35 79 

– Alteração de disciplina – Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, 80 

relator Professor Leonardo Willer de Oliveira; nº 010597/2017-19 – Alteração  de 81 

pré-requisito – Departamento de Física, relator Professor Gustavo Fernandes Souza 82 

Andrade; nº 010856/2017-10 – Inclusão de disciplina – Curso de Medicina 83 

Veterinária, relatora Professora Jacy Gameiro. Colocados em votação em bloco, os 84 

seis processos supracitados foram aprovados por unanimidade. Processo nº 85 

009690/2017-81 – Criação de disciplina – Departamento de Química, relator 86 

Professor Rodrigo Alves Dias; nº 005917/2016-38 – Criação de disciplina – 87 

Departamento de Energia, relator Professor Luiz Henrique Dias Alves; nº 88 

006876/2017-88 – Criação de disciplina – Departamento de Física, relator Professor 89 

Luiz Henrique Dias Alves; nº 08339/2017-72 – Criação de disciplina – Departamento 90 

de Fundamentos, Métodos e Recursos em Fisioterapia, relatora Professora Selva 91 

Maria Guimarães Barreto; nº 012306/2017-27 – Criação de disciplina opcional – 92 

Departamento de Nutrição, relatora Professora Jacy Gameiro; nº 03025/2017-83 – 93 

Criação de disciplina – Departamento de Engenharia de Produção, relator Professor 94 

Wilson de Souza Melo. Colocados em votação em bloco, os seis processos de 95 

criação de disciplinas foram aprovados por unanimidade. Processo nº 004119/2017-96 

70 – Projeto  Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Computacional, 97 

relator Professor Jairo Francisco de Souza. Em votação, o processo foi aprovado por 98 

unanimidade. Processo nº 005372/2017-41 – Reforma curricular do curso de 99 

bacharelado em Geografia, relatora Professora Marta Mendes da Rocha. Em 100 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade. Processo nº 005371/2017-04 – 101 

Reforma curricular do curso de Licenciatura em Geografia, relatora Professora Marta 102 

Mendes da Rocha. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 103 

Processo nº 011730/2017-54 – Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de 104 
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Graduação em Farmácia do Campus Governador Valadares, relator Professor 105 

Thiago César Nascimento. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade. 106 

Ordem do dia: III – Calendário acadêmico – colação de grau:  Campus Juiz de 107 

Fora e Campus Governador Valadares. A Senhora Presidente informou que a 108 

sugestão de data para o Campus Governador Valadares é o dia 14 (quatorze) de 109 

setembro, para a colação de grau geral, e o dia 11 (onze) de outubro para a colação 110 

do curso de Odontologia, e perguntou se havia alguma manifestação sobre as datas. 111 

Com a palavra, a Conselheira Laura Vasconcellos comunicou a solicitação das 112 

representantes dos estudantes do Campus Governador Valadares para que a 113 

colação seja realizada no turno da noite, fora do horário comercial, possibilitando a 114 

participação dos convidados e familiares que trabalham. A Pró-Reitora de 115 

Graduação respondeu que este Conselho poderia apreciar apenas a data, pois o 116 

horário envolve outros fatores, como agenda do Reitor e disponibilidade de local, 117 

mas que a PROGRAD pode levar essa preocupação aos organizadores da colação. 118 

Após discussão, a Senhora Presidente colocou em votação a data de 14 (quatorze) 119 

de setembro, obtendo aprovação da maioria da plenária, com duas abstenções. Em 120 

seguida, a data de 11 (onze) de outubro foi votada e obteve aprovação, com 1 (uma) 121 

abstenção. Sobre o calendário do Campus Juiz de Fora, a Senhora Presidente 122 

informou que a colação de grau está prevista para os dias 9 (nove), 10 (dez), e 11 123 

(onze) de agosto, ressaltando que essa matéria já fora apreciada e aprovada pelo 124 

CONGRAD, mas os estudantes apresentaram uma solicitação para que o assunto 125 

voltasse a ser discutido. Diante disso, colocou em votação se este Conselho voltaria 126 

a discutir o assunto, ou se manteriam as datas já aprovadas. Antes de prosseguirem 127 

com a votação, a Conselheira Laura Vasconcellos pediu a palavra para esclarecer 128 

os motivos da solicitação dos estudantes, destacando que o Diretório Central dos 129 

Estudantes (DCE) recebera muitas reclamações e abaixo-assinados com pedidos de 130 

reconsideração das datas de colação de grau, com uma série de alegações que, até 131 

então, coordenadores, representantes discentes e a reitoria não havia se atentado. 132 

Após esclarecimentos por parte da mesa, a representante discente pediu a palavra, 133 

manifestando seu pedido para que os votos relativos a esta pauta fossem nominais, 134 

uma vez que o DCE precisaria dar um retorno aos estudantes sobre a decisão 135 

tomada nesta reunião. A Senhora Presidente retomou, então, a votação se o 136 

assunto seria ou não debatido. Com a maioria de votos contrários,  6 (seis) votos 137 

favoráveis e 17 (dezessete) abstenções, a plenária votou por não rediscutir as datas 138 

da colação de grau do Campus Juiz de Fora. Diante dessa decisão, a Conselheira 139 

Laura Vasconcellos manifestou a sua preocupação com o fato de a votação não ter 140 

ocorrido de forma nominal, pois acredita que os estudantes têm o direito de saber 141 

como a representação de cada curso se posicionou neste Conselho. Após discussão 142 

referente ao pedido da representante discente, a Pró-Reitora de Graduação colocou 143 

em votação se o voto sobre a nova apreciação das datas de colação de grau por 144 

este Conselho seria nominal. Com a maioria de votos contrários, 10 (dez) favoráveis 145 

e 8 (oito) abstenções, decidiu-se não retomar a votação de forma nominal, 146 

encerrando-se, então, esta pauta. Ordem do dia: IV – Informes sobre a comissão 147 

de matrículas. A Senhora Presidente disse que os informes sobre a comissão de 148 

matrículas já fora feito no início desta reunião. A Conselheira Laura Vasconcellos se 149 

manifestou, perguntando como está o andamento dos trabalhos da comissão de 150 

matrículas em disciplinas. Em resposta, a Pró-Reitora de Graduação esclareceu que 151 

a comissão mencionada pela representante discente é diferente daquela citada no 152 

início desta reunião, mas, referindo-se à comissão de matrículas em disciplinas, 153 

disse que essa matéria está em apreciação, sendo agora necessário realizar 154 

reuniões com os coordenadores de cursos e chefes de departamento, para que as 155 

diversas áreas analisem o que já fora construído e verifiquem a possibilidade de se 156 
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colocar em prática. A Conselheira Laura Vasconcellos reforçou a importância da 157 

implementação das decisões sobre matrícula em disciplinas. Após esclarecimentos 158 

por parte da mesa quanto à rapidez demandada para implementação, o Conselheiro 159 

Leonardo de Oliveira, membro da comissão, disse entender as limitações do 160 

CONGRAD para atender a essa demanda com celeridade, e ressaltou a relevância 161 

de se executar a proposta dessa comissão o quanto antes, principalmente em 162 

relação à área das Exatas e das Engenharias. Ordem do dia: V – Informes do 163 

trabalho da comissão de construção de esboço do PPI ao CONGRAD/Fórum de 164 

licenciaturas. Com a palavra, o Pró-Reitor adjunto de Graduação explicou que, 165 

conforme solicitado pela Professora Angélica Cosenza, Coordenadora das 166 

Licenciaturas e responsável pela condução da comissão de construção de esboço 167 

do PPI, repassaria as informações sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. 168 

Relatou, então, que o Fórum das Licenciaturas criara uma comissão para adequar 169 

os cursos de licenciaturas da UFJF à Resolução nº2/2015 do Conselho Nacional de 170 

Educação, a qual  determinara o prazo de vinte e quatro meses para implementação, 171 

mas que no conjunto das Universidades Federais, a maioria não conseguiu atender 172 

a esse prazo e, por isso, fora concedido mais um ano para que se conseguisse 173 

produzir um projeto institucional de formação de professores, fazendo com que o 174 

novo prazo seja julho de 2018. Diante disso, segundo o Pró-Reitor adjunto, o 175 

trabalho da comissão está bastante avançado. Ordem do dia: VI – Outros 176 

assuntos. A Senhora Presidente pediu permissão ao Conselho, e obteve anuência, 177 

para a Professora Bárbara Daibert, diretora de Relações Internacionais da UFJF, 178 

apresentar as atividades que estão sendo desenvolvidas atualmente pela DRI. Com 179 

a palavra, a convidada explicou sobre os seguintes projetos e programas ativos na 180 

Universidade: Idiomas sem Fronteiras; Projeto de Universalização de Línguas 181 

Estrangeiras; e Global July. Informou, ainda, sobre as três formas de entrada de 182 

estrangeiro nesta Instituição, e dificuldades encontradas tanto para receber alunos 183 

estrangeiros quanto para possibilitar que os alunos desta Universidade tenham 184 

oportunidades de estudos no exterior, solicitando apoio de todos para que essas 185 

possibilidades sejam multiplicadas. Após a fala da convidada, a Senhora Presidente 186 

agradeceu a presença e os esclarecimentos prestados. Em seguida, o Conselheiro 187 

Arthur Avelar pediu a palavra para justificar seu atraso nesta reunião, em virtude de 188 

uma avaliação acadêmica, e prestar esclarecimentos sobre as dificuldades de 189 

participação da representação discente neste Conselho. Concluída a pauta, a 190 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Para 191 

constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  192 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


