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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 23 2 

(VINTE E TRÊS) DE NOVEMBRO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE), ÀS 14 3 

(QUATORZE) HORAS, NO AUDITÓRIO DA REITORIA, NO CAMPUS JUIZ DE 4 

FORA. 5 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2017 (dois mil e 6 

dezessete), às 14 (quatorze) horas, no Auditório da Reitoria, no Campus Juiz de 7 

Fora, foi realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, 8 

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

Graduação, Professora Maria Carmen Simões Cardoso de Melo, com a presença 10 

dos(as) seguintes Conselheiros(as): Abílio Manuel Variz, Adriana Rocha Bruno, Aline 11 

Garcia Rodero Takahira, Ana Paula Figueiredo Guedes Delage, Ana Tércia Monteiro 12 

Oliveira, Anderson Pires da Silva, Anderson Rocha Valverde, André Barcelos 13 

Damasceno Daibert, Beatriz Guarino Silva, Beatriz Oliveira Rezende, Bruno 14 

Henrique Dias, Carla Couto de Paula Silvério, Carlos Eduardo Santos Maia, Carlos 15 

Raimundo Andrade Lima, Céphora Maria Sabarense, Cláudia Nascimento Guaraldo 16 

Justi, Daniel Diogo de Souza Silva, Diogo Carvalho Felício, Eduardo Sérgio Leão de 17 

Souza, Elcemir Paço Cunha, Érika Savernini Lopes, Fabiano Cesar Tosetti Leal, 18 

Flávia de Souza Bastos, Flávio Iassuo Takakura, Gabrielle de Moura Lopes, Georgia 19 

Oliveira dos Santos, Gustavo Fernandes Souza Andrade, Heder Soares Bernardino, 20 

Heronides Soares Medeiros, Ivan Bilheiro Dias Silva, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, 21 

Jairo Francisco de Souza, João Beccon de Almeida Neto, José Eugênio de Jesus 22 

Cardoso Graúdo, Leonardo Rocha Olivi, Leonardo Willer de Oliveira, Luciano 23 

Vicente, Magda Narciso Leite, Marcel de Toledo Vieira, Margareth Conceição 24 

Pereira, Maria Alice Bourneuf, Marina Monteiro de Castro e Castro, Mayra Cristina 25 

Pereira, Michel Bortolini Hell, Mônica de Lourdes de Araújo Silva, Nelson Dantas 26 

Louza Júnior, Otávio Eurico de Aquino Branco, Patrícia Sá de Almeida Tavella, 27 

Paulo Henrique Dias Menezes, Paulo Victor Costa de Oliveira Franco, Pedro 28 

Henrique Oliveira Cuco, Rodolfo Vieira Valverde, Rogério Casagrande, Ronaldo 29 

Pereira de Jesus, Selva Maria Guimarães Barreto, Tarcísio Jorge Santos Pinto, 30 

Thiago César Nascimento, Vânia de Oliveira Neves, Wanderson Tavares Ribeiro, 31 

Wellerson dos Reis Ramos, Wilson de Souza Melo. Participaram via Skype os(as) 32 

seguintes representantes docentes e discentes do Campus Governador Valadares 33 

(GV): Anderson de Oliveira Reis, Henrique Almeida Queiroz, Meirele Rodrigues 34 

Inácio da Silva, Nízia Araújo Vieira Almeida, Rose Mara Ortega, Tiago Marques dos 35 

Reis, Vanessa Cardoso Silva. Foram justificadas as ausências dos(as) seguintes 36 

Conselheiros(as): Eduardo Sá Barreto, Luciana Gaspar Melquiades Duarte, Luís 37 

Carlos Lira, Luiz Flávio Neubert, Maria Cristina Vasconcellos Furtado, Sandra 38 

Aparecida Faria de Almeida. A Senhora Presidente deu as boas-vindas a todos e 39 

informou que esta reunião seria transmitida via Skype aos representantes do 40 

Campus Governador Valadares, devido à impossibilidade de transmissão por 41 

webconferencia, em virtude da greve dos servidores técnico-administrativos. Em 42 

seguida, propôs a apreciação, de início, da possibilidade de este Conselho se 43 

colocar em reunião permanente, conforme previsto no Regimento Interno, e marcar 44 

uma data na próxima semana, para darem continuidade à pauta de hoje, caso não 45 

se consiga, por falta de quorum, finalizar todos os itens propostos para discussão e 46 

votação, uma vez que as matérias indicadas em pauta precisam ser apreciadas o 47 

quanto antes. A Conselheira Mônica Silva pediu esclarecimento sobre como a Pró-48 

Reitoria de Graduação (Prograd) tem trabalhado em relação à falta de quorum. A 49 

Senhora Presidente disse que a Prograd já fez um levantamento do número de 50 

faltas dos representantes e que em diversas reuniões tem falado sobre a 51 

necessidade de participação de todos os conselheiros, e destacou que esse assunto 52 
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será tratado hoje no item VI de pauta. Após discussão sobre possíveis alterações no 53 

Regimento Interno do Congrad, a Senhora Presidente informou que não havia dois 54 

terços de membros presentes nesta reunião, quantitativo necessário para 55 

deliberações referentes ao regimento, e propôs que o tema seja discutido em nova 56 

reunião no início de dezembro. Em votação, a proposta foi aprovada, com duas 57 

abstenções. Passou-se, então, à pauta do dia. Ordem do dia: I – Atas das 58 

reuniões dos dias 26/09/2017 e 25/10/2017. Colocadas em apreciação e não 59 

havendo manifestações, as atas foram encaminhadas para votação, sendo 60 

aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: II – Processos enviados ao 61 

CONGRAD – Processos de Criação de Disciplinas nº 23071.017845/2017-52 – 62 

Departamento de Química, relator professor Jorge Ananias Neto; nº 63 

23071.020486/2017-11 – Departamento de Química, relator professor Alvaro 64 

Augusto Machado de Medeiros; nº 23071.07842/2017-19 – Departamento de 65 

Medicina Veterinária, relatora professora Céphora Maria Sabarense; nº 66 

23071.020025/2017-48 – Curso de Direito, relator professor Elcemir Paço Cunha; nº 67 

23071.020695/2017-64 – Criação da Disciplina “Alimentação, gênero e diversidade”, 68 

relator professor Luís Carlos Lira; nº 23071.023233/2017-07 – Curso de Música 69 

(Bacharelado e Licenciatura), relatora professora Priscilla Danielle Gonçalves de 70 

Paula. Colocados em votação em bloco, os seis processos supracitados foram 71 

aprovados por unanimidade. Processos de Alteração de Disciplinas nº 72 

23071.011260/2015-67 – Curso de Engenharia de Produção, relator professor 73 

Leonardo Rocha Olivi; nº 23071.019512/2017-68 – Curso de Engenharia Elétrica – 74 

Robótica e Automação Industrial, relatora professora Ana Tércia Monteiro Oliveira; 75 

nº 23071.020042/2017-85 – Departamento de Cirurgia, relator professor Thiago 76 

César Nascimento; nº 23071.020027/2017-37 – Departamento de Fundamentos, 77 

Recursos em Fisioterapia, relatora professora Ivana Damásio Moutinho; nº 78 

23071.019444/2017-37 – Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, 79 

relator professor Antônio Carlos Santana Castro; nº 23071.021555/2017-11 – Curso 80 

de Engenharia Elétrica – Energia, relatora professora Liamara Scortegagna; nº 81 

23071.019530/2017-40 – Departamento de Saúde Coletiva, relator professor Diogo 82 

Carvalho Felício; nº 23071.020893/2017-28 – Curso de Odontologia – Campus 83 

Governador Valadares, relatora professora Jacy Gameiro; nº 23071.020631/2017-63 84 

– Curso de Graduação em Enfermagem, relatora professora Magda Narciso Leite. 85 

Colocados em votação em bloco, os nove processos supracitados foram aprovados 86 

por unanimidade. Processos de Alteração de Projeto Pedagógico do Curso nº 87 

23071.017204/2017-06 – Atualização do projeto pedagógico - Curso Medicina 88 

Veterinária, relatora professora Jacy Gameiro; nº 23071.023116/2017-35 – Curso de 89 

Nutrição – Campus Governador Valadares, relatora professora Regina Gendzelevski 90 

Kelmann; nº 23071.018500/2017-16 – Curso de Psicologia, relator professor Tarcísio 91 

Jorge Santos Pinto. Colocados em votação em bloco, os três processos foram 92 

aprovados por unanimidade. Após a votação, os conselheiros do Campus 93 

Governador Valadares solicitaram a inversão de pauta, para que a quinta ordem do 94 

dia, referente aos calendários, fosse votada neste momento. A Senhora Presidente 95 

explicou que o item III de pauta deveria ser votado primeiramente, pois o assunto já 96 

havia sido apreciado em reunião anterior. Encaminhou, então, para votação a 97 

inversão da ordem do dia V, para ser apreciada após o item III, obtendo a aprovação 98 

da plenária. Ordem do dia: III – Apreciação da proposta de alteração do sistema 99 

de matrículas em disciplinas da UFJF. A Senhora Presidente explicou que esse 100 

assunto fora colocado em pauta na reunião de setembro e que, posteriormente, os 101 

coordenadores de curso, assim como diretores de unidade, foram convidados a 102 

participar de reuniões de apresentação da proposta, para que todos pudessem ter 103 

conhecimento das sugestões, discutir, e, quando fosse colocada em votação, todos 104 
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já tivessem pleno conhecimento da matéria. Disse, ainda, que a Prograd tem uma 105 

sugestão acerca da regulamentação a ser apresentada, pois, da forma como a 106 

proposta está organizada, haveria um movimento inicial do aluno solicitando as 107 

matrículas em determinadas disciplinas, porém, essa solicitação poderia causar a 108 

impressão de que todos os pedidos seriam atendidos. Segundo a Senhora 109 

Presidente, a Prograd pensa ser importante que primeiramente cada departamento 110 

apresente as disciplinas as quais poderá ofertar no semestre seguinte e, a partir daí, 111 

os alunos prossigam naquele andamento sugerido. O relator da proposta, 112 

Conselheiro Michel Hell, esclareceu que, no caso mencionado, o aluno não estaria 113 

solicitando a disciplina, mas informando seu interesse. A Pró-Reitora de Graduação 114 

respondeu que deve ficar muito claro na proposta de resolução que se trata de uma 115 

pesquisa de interesse para os departamentos fazerem seus planejamentos, sendo 116 

também fundamental que os alunos sejam informados de que a disciplina informada 117 

por eles não será necessariamente oferecida. Em seguida, colocou a matéria em 118 

regime de votação, esclarecendo que a partir de tudo o que foi levantado, a 119 

comissão se compromete a fazer os ajustes e a redação sugerida nesta reunião. 120 

Ressaltou, também, que a Prograd vai encaminhar para todos os conselheiros a 121 

proposta a ser colocada em ação, e, a partir daí, acontecerá todo o trabalho do 122 

CGCO, porém, ressaltou que este setor tem inúmeras demandas, então, talvez a 123 

mudança não possa ocorrer no primeiro semestre de 2018. Em votação, a proposta 124 

foi aprovada, com 1 (uma) abstenção. Ordem do dia: V – Calendário Acadêmico 125 

2018 e Calendário de reuniões do CONGRAD 2018 – A Senhora Presidente 126 

explicou que o calendário não está considerando os prazos referentes às vagas 127 

ociosas para o segundo semestre letivo, pois a apreciação dessa matéria ainda seria 128 

realizada. Informou que, caso a resolução de vagas ociosas seja aprovada, as 129 

respectivas datas deverão ser incluídas nos calendários. Posteriormente, convidou à 130 

mesa o Coordenador de Registros Acadêmicos, Helenilson da Fonseca, para fazer 131 

as considerações necessárias à pauta. Após os esclarecimentos do Coordenador, a 132 

representante da Diretoria de Avaliação Institucional, Conselheira Ana Paula Delage, 133 

propôs o adiamento da colação de grau do final do ano para janeiro de 2019, visto 134 

que a conclusão dos cursos depende da informação fornecida pelo Instituto Nacional 135 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sobre quais estudantes 136 

participaram da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 137 

e estariam aptos a receber o diploma,  e esse período vai coincidir com as datas da 138 

colação. A Senhora Presidente disse que seria melhor se a UFJF tentasse intervir 139 

junto ao Inep, pois a Prograd já recebe muitos pedidos de colação de grau 140 

antecipada, por isso, a mudança da data poderia aumentar ainda mais essas 141 

solicitações. Após discussão, o Coordenador de Registros Acadêmicos apresentou a 142 

proposta da CDARA de aumentar o prazo para destrancamento de matrícula, em 143 

função de pedidos de alunos para destrancamento fora do prazo.  Disse ainda que o 144 

período para pedidos de obtenção de nova modalidade/habilitação em curso de 145 

mesma área básica de ingresso (ABI) fora colocado em datas específicas, para 146 

diferenciar-se do processo de vagas ociosas. A Senhora Presidente ressaltou que 147 

ficarão pendentes, para discussão futura, as sugestões para antecipação do período 148 

de ajuste de matrículas, as datas do edital de vagas ociosas, e o período de colação 149 

de grau em relação aos prazos do Inep. Informou, também, sobre a inclusão da data 150 

de aniversário da cidade de Governador Valadares. Em seguida, disse que os 151 

organizadores da “Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFJF”, ocorrida 152 

em novembro, estão prevendo um novo evento para o próximo ano e, para que 153 

ocorra ampla participação dos discentes, a proposta é incluir essa data no 154 

calendário, para que a semana seja compreendida e apreciada como atividade 155 

letiva. Iniciou, então, o processo de votação, encaminhando a seguinte proposta: 156 
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aprovação dos calendários sem as datas de colação de grau, com inclusão em 157 

reunião futura. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a Pró-Reitora 158 

de Graduação disse que havia uma solicitação de mudança da data de início do 159 

segundo semestre letivo e fez novo encaminhamento para votação: manter a data 160 

em 30 (trinta) de julho. Com 7 (sete) votos contrários e 4 (quatro) abstenções, a data 161 

foi mantida. Prosseguindo, colocou em votação a aprovação dos calendários dos 162 

campi Governador Valadares e Juiz de Fora, ressaltando que ficariam em aberto as 163 

datas de colação e de matrículas de estudantes veteranos(as) do segundo 164 

semestre. Os calendários foram aprovados, com 7 (sete) votos contrários. Também 165 

em votação, o calendário do curso de Odontologia do campus Governador 166 

Valadares foi aprovado por unanimidade. Passou-se à apreciação do calendário de 167 

reuniões do Congrad em 2018. A Senhora Presidente disse que gostaria de 168 

apresentar como informe, para reflexão, que a Prograd fizera o levantamento da 169 

frequência dos representantes nas reuniões deste Conselho e constatara, em alguns 170 

casos, um número de ausências superior ao limite estabelecido na legislação da 171 

UFJF. Mencionou o artigo 8º do Regimento Geral e ressaltou que esse assunto será 172 

debatido na próxima reunião, pois é preciso ter o Conselho atuando legalmente. 173 

Após sugestões de consulta à Procuradoria sobre as formas de sanção aos 174 

representantes ausentes e de possíveis notificações aos diretores de unidade, a 175 

Senhora Presidente disse que primeiramente enviará um comunicado a cada 176 

Conselheiro e, posteriormente, o Congrad poderá discutir outras medidas. Em 177 

seguida, a Senhora Presidente verificou que não havia quorum para prosseguir com 178 

a pauta e deu por encerrada a reunião, informando que seria agendada uma nova 179 

data para retomarem os assuntos que ficaram pendentes e agradeceu a presença 180 

de todos. Para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  181 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


