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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 
DA UFJF, REALIZADA NO DIA 20 (VINTE) DE JANEIRO DE 2017 (DOIS MIL E 
DEZESSETE), ÀS 9 (NOVE) HORAS, NO ANFITEATRO DA REITORIA, NO 

CAMPUS JUIZ DE FORA. 

Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 9 

(nove) horas, no Anfiteatro 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 

Maria Carmen Simões Cardoso de Melo e com a presença dos(as) seguintes 
Conselheiros(as): Ana Tércia Monteiro Oliveira, André Barcelos Damasceno 

Daibert, Andreia Cristiane Carrenho Queiroz, Arthur Alfredo Nunes Avelar, 
Bernardo Martins Rocha, Bruno Henriques Dias, Carla Malaguti, Carlos Francisco 
Perez Reyna, Carlos Raimundo Andrade Lima, Carmelita do Carmo Ribeiro Leite 

Camargos, Clarice Cassab Torres, Cristino Carneiro Oliveira, Edelvais Keller, 
Elcemir Paço Cunha, Frederico Macario dos Reis Fernandes, Gláucia Guimarães 

Amaral, Guilherme Diniz Tavares, Guilherme Soldati Ferreira, Gustavo Fernandes 
Souza Andrade, Heder Soares Bernadino, Henrique Almeida Queiroz, Humberto 
Schubert Coelho, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, Jairo Francisco de Souza, Javer 

Wilson Volpini, João Pedro Carvalho dos Reis, Jonathas Batista Gonçalves Silva, 
Jorge Ananias Neto, José Eugênio de Jesus Cardoso Graúdo, José Luiz Lacerda, 

Juliano Zancanelo Rezende, Kalline Carvalho Gonçalves Eler, Laura Matos 
Vasconcellos, Leandro de Morais Cardoso, Leonardo Willer de Oliveira, Lorena 
Nagme de Oliveira Pinto, Lorenza Leão Oliveira Moreno, Lucas Alves Emanoel 

Efísio, Lupércio França Bessegato, Márcio Roberto Lima Sá Fortes, Maria 
Elizabete de Oliveira, Marina Monteiro de Castro e Castro, Milene de Oliveira, 

Mônica de Queiroz Fernandes Araujo Neder, Mônica Regina Pereira Senra 
Soares, Natália Sathler Sigiliano, Neil Franco Pereira de Almeida,  Paulo Roberto 
Oliveira Dias, Raquel Berger Deorce, Regina Gendzelevski Kelmann, Ricardo 

Rodrigues Silveira de Mendonça, Rodrigo Alves Dias, Rogério Casagrande, 
Sandra Aparecida Faria de Almeida, Vinicius de Azevedo Couto Firme, Vitor 

Furtado, Willsterman Sottani Coelho e Wilson de Souza Melo. Foram justificadas 
as ausências dos(as) Conselheiros(as): Ana Cristina Lima Santos Barbosa, Diogo 
Carvalho Felício, Eliane Bettocchi Godinho, Liamara Scortegagna, Luiz Flávio 

Neubert, Marcel de Toledo Vieira e Mônica de Lourdes de Araujo Silva. A Senhora 
Presidente deu boas vindas a todos e iniciou a pauta do dia. Ordem do dia: I – 

Atas das Reuniões dos dias 21 de novembro e 20 de dezembro de 2016: A 

Senhora Presidente informou que as atas foram encaminhadas previamente para 
leitura e perguntou se haveria alguma consideração. Não havendo manifestações, 

encaminhou as atas para regime de votação. As atas foram aprovadas pela 
maioria, com 4 (quatro) abstenções. II – Processos enviados ao CONGRAD: A 

Senhora Presidente encaminhou para considerações os processos de alteração 
de disciplina e alteração curricular, em bloco. Processos nº 23071.021552/2016-
99, 23071.021550/2016-08, 23071.021478/2016-19 e 23071.021548/2016-21, 

alteração de disciplina para o departamento de Energia Elétrica, relator professor 
Márcio Marangon; nº 23071.018465/2016-54, alteração curricular para o curso de 

Ciência da Computação, relatora professora Luciana Conceição Dias Campos; nº 
23071.019654/2016-44, alteração de denominação de disciplina para o curso de 
Licenciatura em Computação, relator professor Willsterman Sottani Coelho; nº 

23071.022983/2016-72, alteração de disciplina para o departamento de Direito 
Público Formal e Ética Profissional, relator professor Elcemir Paço Cunha e nº 
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23071.021476/2016-11, inclusão de disciplina para o curso de Engenharia Elétrica 

Robótica, relatora professora Flávia de Souza Bastos. Não havendo 
manifestações, os processos foram colocados em regime de votação e aprovados 

por unanimidade. Em seguida, foram apreciados os processos de criação e 
alteração de disciplina, em bloco. Nº 23071.022477/2016-83, alteração e criação 

de disciplina para o curso de Ciências Sociais, relatora professora Clarice Cassab 
Torres; nº 23071.000425/2017-37, alteração e criação de disciplinas, 

departamento de Finanças e Controladoria, para o curso de Ciências Contábeis, 
relator professor Elcemir Paço Cunha; nº 23071.019653/2016-08, criação de 

disciplina para o Departamento de Ciência da Computação, relator professor 
Willsterman Sottani Coelho; nº 23071.020919/2016-57, criação de disciplina para 
o Departamento de Morfologia/Histologia, relatora professora Milene de Araújo; nº 
23071.021954/2016-93, criação de disciplina para o Departamento de Letras, 

relatora professora Cláudia de Albuquerque Thomé; nº 23071.022489/2016-16, 

criação de disciplina para o Departamento de Música, relator professor Luiz 
Cláudio Costa Fajardo; nº 23071.013824/2016-87, criação de disciplina para o 
Departamento de Química, relator professor Marcel Toledo de Vieira e nº 
23071.022595/2016-91, criação de disciplinas para o Departamento de Direito 

Público Formal e Ética Profissional, relator professor Luciano Pinheiro de Sá. Não 
havendo manifestações, os processos foram colocados em regime de votação e 
aprovados por unanimidade. Processo nº 23071.012934/2016-21, adequação do 

Projeto Pedagógico ao novo RAG - curso de Administração Pública, relatora 
professora Luciana Gaspar Melquíades Duarte. Não havendo considerações, o 

processo foi colocado em regime de votação e aprovado por unanimidade. 
Processo nº 23071.022049/2016-51, Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, 

campus Governador Valadares, relatora professora Ivana Lúcia Damásio 
Moutinho. Não havendo considerações, o processo foi colocado em regime de 
votação e aprovado por unanimidade. Processo nº 23071.011315/2015-39, 

Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo, relatora professora Ana 
Cristina Lima Santos Barbosa. Não havendo considerações, o processo foi 
colocado em regime de votação e aprovado por unanimidade. III – Calendário 
Acadêmico de 2017: A Senhora Presidente recordou tratar-se de três 

calendários e colocou em apreciação, primeiramente, o calendário do campus 

Juiz de Fora. Após manifestações, a Senhora Presidente solicitou autorização do 
Conselho para a participação, à mesa, do coordenador da CDARA, Senhor 

Helenilson da Fonseca e Silva, para os esclarecimentos necessários. Após a 
aprovação, por consenso, o Conselheiro Luís Carlos Lira fez considerações sobre 
a extensão do prazo para ajustes de matrículas, pelos coordenadores, e para as 

matrículas em disciplinas com vagas ociosas, pontuando a questão da freqüência 
dos alunos. Após esclarecimentos, foi colocada em regime de votação a proposta 

em encerrar o ajuste de matrícula pelos coordenadores no dia 14 (quatorze) de 
março, ao invés do dia 16 (dezesseis), como havia sido proposto anteriormente. A 
proposta foi aprovada pela maioria, com 2 (dois) votos contrários e 5 (cinco) 

abstenções. Na sequência, foi colocada em regime de votação a matrícula em 
disciplinas com vagas ociosas no dia 15 (quinze) de março e a inscrição para 

matrícula em disciplina isolada no dia 21 (vinte e um) de março. A proposta foi 
aprovada pela maioria, com 3 (três) abstenções. Após o esclarecimento de dúvida 
sobre o prazo final para ajustes de matrículas pelos coordenadores, foi sugerida a 

antecipação da data, entretanto foi esclarecido que antecipar a data de início 
implicaria em mudanças no período de matrícula pelos alunos e no período de 
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análise das matrículas pelo CGCO. O Conselheiro Rogério Casagrande sugeriu 
estender o prazo para lançamento de notas no sistema, de 14 (quatorze) para 16 
(dezesseis) de julho e de 8 (oito) para 10 (dez) de dezembro, para que os 

coordenadores tenham o final de semana a mais para a conclusão do processo. 
Encaminhada para regime de votação, a proposta foi aprovada pela maioria com 

duas abstenções. A presidência informou que será necessária alteração na data 
de matrícula pelos alunos, que passará a ser de 17 (dezessete) a 19 (dezenove) 
de julho. Não havendo mais considerações, o calendário de 2017 (dois mil e 

dezessete) para o campus Juiz de Fora foi colocado em regime de votação e foi 
aprovado pela maioria, com duas abstenções. Em seguida, foi colocado em 

apreciação o calendário de 2017 (dois mil e dezessete) para o campus 
Governador Valadares. A Senhora Presidente informou que para a elaboração da 
proposta houve o cuidado em tentar aproximar os calendários dos campi, exceto 

o do curso de Odontologia que está mais distante. Informou também que após a 
convocação, para esta reunião, foram trazidas algumas considerações de 

professores do campus de Governador Valadares, por intermédio da professora 
Cibele Velloso Rodrigues, que foram analisadas e ajustadas pelo Senhor 
Helenilson. Entretanto, a nova proposta de calendário, com os ajustes sugeridos, 

não foi aprovada em reunião ocorrida no dia anterior, em Governador Valadares, 
sendo, desta forma, mantida a proposição enviada previamente aos Conselheiros. 

A Senhora Presidente registrou agradecimento ao Senhor Helenilson pelo 
empenho em atender com eficiência às solicitações da Pró-Reitoria. O Senhor 
Helenilson apontou um ajuste necessário para inclusão do recesso em 9 (nove) 

de dezembro, em função da realização do PISM, passando para o dia 13 (treze) o 
último dia de aula. Destacou também que as datas para colação de grau estão em 

vermelho, por dependerem de outros fatores como agenda do Reitor e cerimonial. 
A presidência esclareceu dúvidas sobre o início das aulas em 2018 (dois mil e 
dezoito) e sobre os dias 29 (vinte e nove) e 30 (trinta) de dezembro de 2017 (dois 

mil e dezessete). Não havendo mais manifestações, a proposta foi encaminhada 
para regime de votação e aprovada por unanimidade. Apreciando o calendário 

para 2017 (dois mil e dezessete) do curso de Odontologia, campus Governador 
Valadares, a Senhora Presidente informou que foram tomados os mesmos 
cuidados em tentar minimizar a distância entre os calendários e que os 

professores do campus fizeram uma nova proposta, diminuído os recessos entre 
os semestres letivos. O Senhor Helenilson informou as modificações propostas 

em iniciar o primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete) em 22 (vinte e dois) 
de maio, ao invés de 29 (vinte e nove), e terminar em 25 (vinte e cinco) de 
setembro. O segundo semestre passa a ter início em 16 (dezesseis) de outubro, 

com término em 23 (vinte e três) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) . Foram 
esclarecidas dúvidas sobre o recesso do dia 9 (nove) de dezembro ter sido 

considerado na contagem dos 100 (cem) dias letivos e sobre a realização do 
PISM no sábado e domingo, considerando as especificidades dos candidatos que 
guardam os sábados e que terão seus direitos assegurados. A Senhora 

Presidente reforçou que as datas de colação de grau ainda não estão definidas 
pelos mesmos motivos expostos anteriormente. Não havendo mais 

manifestações, a proposta foi colocada em regime de votação e aprovada por 
unanimidade. IV – Calendário de Reuniões CONGRAD 2017: A Senhora 

Presidente repassou as datas e informou a necessidade de incluir uma reunião 

ordinária em 14 (quatorze) de fevereiro, devido aos processos de disciplinas que 
precisarão entrar em carga no próximo semestre letivo . Não havendo 
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manifestações, a proposta foi encaminhada para regime de votação e aprovada 
pela maioria, com uma abstenção. V – Memorando/CPPD nº 06/2016: Para 

ciência dos Conselheiros, a Senhora Presidente fez leitura do memorando, que 

não foi enviado previamente. A Comissão Permanente de Pessoal Docente 
externou, por meio do memorando, preocupação com os professores que estão 

de férias e terão que repor as aulas, conforme definição do calendário aprovado 
para a reposição das aulas referentes ao período de greve do ano corrente. A 
Comissão sugere que em situações em que for necessária a reposição das aulas, 

estas sejam feitas a partir do dia marcado para início do semestre seguinte e, 
quando necessário, adiando o calendário acadêmico do ano seguinte. VI - 

Representante do CONGRAD para o Conselho Administrativo do Jardim 
Botânico: A Senhora Presidente informou que o Conselho Administrativo do 

Jardim Botânico solicita um representante docente do CONGRAD para a sua 

composição. Não havendo disposição voluntária, foi acordado um período para 
reflexão e na próxima reunião ordinária o assunto será retomado. VII - Informes 

sobre o PISM: A Senhora Presidente informou que a última edição do PISM 

houve recorde de inscrições, mas que o processo transcorreu dentro do 
esperado. Informou que no dia 24 (vinte e quatro) será divulgado resultado 

preliminar e o dia 25 (vinte e cinco) será reservado para as solicitações de 
recursos. Informou também que houve alteração na coordenação da COPESE, 

devido ao pedido de exoneração do professor Tarcísio de Souza Lima, assumindo 
o cargo, desde então, a professora Ângela Maria Corrêa Gonçalves. Pontuou que 
todo o processo, por sua magnitude, despertou reflexões sobre proposições para 

a melhoria de aspectos administrativos e que merecem ser discutidos. O 
Conselheiro José Luiz Lacerda pontuou a necessidade de discussão, ainda neste 

ano, sobre a reforma do ensino médio que deverá ser implementada em 2018 
(dois mil e dezoito). A presidência reforçou que não há previsão de mudanças nas 
provas, neste momento, mas que será desenvolvida discussão e reflexão junto às 

escolas da cidade, ao longo do ano, para que se possa fazer as alterações 
necessárias. Concorda que a discussão deva ser feita o quanto antes, mas 
entende que é preciso tempo as devidas mudanças. VIII - Outros assuntos: A 

Senhora Presidente informou que foram adquiridos os equipamentos necessários 
para, permanentemente, realizar as reuniões no Anfiteatro das Reitorias e 

agradeceu o empenho da equipe do CGCO pela parceria. Não havendo 
manifestações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 

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


