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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 1 

DA UFJF, REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE SETEMBRO DE 2017 2 

(DOIS MIL E DEZESSETE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, NO ANFITEATRO DA 3 

REITORIA, NO CAMPUS JUIZ DE FORA. 4 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e 5 

dezessete), às 14 (quatorze) horas, no Anfiteatro da Reitoria, no Campus Juiz de 6 

Fora, foi realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, 7 

regimentalmente convocado, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de 8 

Graduação, Professora Maria Carmen Simões Cardoso de Melo e com a 9 

presença dos(as) seguintes Conselheiros(as): Abilio Manuel Variz, Aline Alves 10 

Fonseca, Aline da Silva Gomes, Altair Sancho Pivoto dos Santos, Ana Paula 11 

Carlos Candido Mendes, Ana Paula Figueiredo Guedes Delage, Ana Tércia 12 

Monteiro Oliveira, Anderson Rocha Valverde, Antônio Carlos Santana Castro, 13 

Arthur Alfredo Nunes Avelar, Bernardo Martins Rocha, Carla Couto de Paula 14 

Silvério, Carlos Eduardo Santos Maia, Carlos Raimundo Andrade Lima, Christiane 15 

Jalles de Paula, Conrado Janevaim Braga, Daniel Mendes Ribeiro, Eduardo Sá 16 

Barreto Cruz, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Fábio José Martins de Lima, Flávio 17 

Iassuo Takakura, Frederico Freire Rosa, Getulio Coelho Medeiros, Gustavo 18 

Fernandes Souza Andrade, Henrique Almeida Queiroz, Heronides Soares 19 

Medeiros, Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello, Hitamar Souza Ramos, 20 

Isabela de Freitas Nunes, Ivan Bilheiro Dias Silva, Jacy Gameiro, Jairo Francisco 21 

de Souza, João Beccon de Almeida Neto, Jorge Ananias Neto, José Eugênio de 22 

Jesus Cardoso Graúdo, Juliana Perucchi, Leonardo Rocha Olivi, Leonardo Willer 23 

de Oliveira, Liamara Scortegagna, Lígia Carvalho Barbosa, Lílian Alfaia Monteiro, 24 

Lucas Cristian de Oliveira, Luciana Conceição Dias Campos, Luciana Gaspar 25 

Melquiades Duarte, Lupércio França Bessegato, Magda Narciso Leite, Margareth 26 

Conceição Pereira, Maria Alice Bourneuf, Meirele Rodrigues Inácio da Silva, 27 

Michel Bortolini Hell, Milene de Oliveira, Mônica de Queiroz Fernandes Araujo 28 

Neder, Nilson Assunção Alvarenga, Otávio Eurico de Aquino Branco, Patrícia Sá 29 

de Almeida Tavella, Rayla Amaral Lemos, Rodrigo Ferraz de Almeida, Rogério 30 

Casagrande, Rose Mara Ortega, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Thiago César 31 

Nascimento, Tiago Marques dos Reis, Victor Stroele de Andrade Menezes, 32 

Vinicius de Azevedo Couto Firme e Windson Mendes Carvalho. Foram justificadas 33 

as ausências dos(as) Conselheiros(as): Bruno Henriques Dias, Ivana Lúcia 34 

Damásio Moutinho, Javer Wilson Volpini, Luiz Flavio Neubert, Marina Monteiro de 35 

Castro e Castro, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Sandra Aparecida Faria de 36 

Almeida, Selva Maria Guimarães Barreto e Willsterman Sottani Coelho. A 37 

Senhora Presidente deu boas vindas a todos e iniciou a pauta do dia. Ordem do 38 

dia: I – Atas das Reuniões dos dias 11 de agosto e 17 de agosto de 2017: A 39 

Senhora Presidente perguntou se haveria alguma consideração sobre as atas 40 

enviadas previamente, mas não houve manifestações. Encaminhado para regime 41 

de votação, a ata do dia 11 (onze) de agosto foi aprovada pela maioria, com 3 42 

(três) abstenções. Encaminhado para regime de votação, a ata do dia 17 43 

(dezessete) de agosto foi aprovada pela maioria, com 5 (cinco) abstenções. II – 44 

Processos enviados ao CONGRAD: A Senhora Presidente encaminhou para 45 

considerações os processos de alterações de disciplinas em bloco: nº 46 

23071.014936/2017-36, inclusão de pré-requisito para o curso de Odontologia, 47 

relator professor Luís Carlos Lira; nº 23071.014174/2017-78, alteração curricular 48 

para o curso de Odontologia, relatora professora Ivana Lúcia Damásio Moutinho; 49 

nº 23071.013014/2014-69, alteração de disciplina para o curso de Farmácia, 50 
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campus de Governador Valadares, relator professor Antônio Carlos Santana 51 

Castro; nº 23071.015801/2017-98, alteração de disciplinas para o Curso de 52 

Educação Física, campus de Governador Valadares, relatora professora Selva 53 

Maria Guimarães Barreto; nº 23071.016421/2017-71, alteração de disciplinas para 54 

o Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, relatora professora 55 

Magda Narciso Leite; e nº 23071.016110/2017-10, alteração curricular para o 56 

curso de Odontologia, campus de Governador Valadares, relatora Milene de 57 

Oliveira. Após questionamento sobre quando as alterações passam a vigorar, foi 58 

esclarecido que quando se trata de mudança na carga horária total do currículo, 59 

as alterações entram em vigor no semestre subsequente, conforme prevê o artigo 60 

56 (cinquenta e seis) do RAG. Não havendo mais manifestações, os processos 61 

foram colocados em regime de votação e aprovados pela maioria, com 2 (duas) 62 

abstenções. Em seguida, foram apreciados os processos de criação de disciplina. 63 

Nº 23071.014934/2017-47, criação de disciplinas eletivas para o Departamento de 64 

Música, relator professor Carlos Francisco Perez Reyna; nº 23071.014336/2017-65 

78, criação de disciplinas e alteração curricular para o curso de Direito, relator 66 

professor Elcemir Paço Cunha; e nº 23071.010302/2017-12, criação de disciplina 67 

para o curso de Licenciatura em Música, relator professor Anderson Pires da 68 

Silva. Aberto a manifestações, o coordenador do curso de Direito, professor João 69 

Beccon, pediu reconsideração do parecer desfavorável à soliciação de criação da 70 

disciplina Ética Geral e Profissional, reforçando os argumentos apresentados no 71 

processo. Após discussões, a Senhora Presidente encaminhou proposta de 72 

retirada da criação da disciplina do bloco em apreciação. Havendo consenso, os 73 

processos foram colocados em regime de votação, sendo aprovados por 74 

uninanimidade. Na sequência, foi apreciada a criação da disciplina Ética Geral e 75 

Profissional, sendo sugerido o encaminhamento do processo ao curso de origem, 76 

para que a disciplina seja desmembrada do processo e para que seja apensado 77 

um arrazoado que melhor instrua o Conselho para deliberação na próxima 78 

reunião. III – Apreciação da proposta de alteração do sistema de matrículas 79 

em disciplinas da UFJF: A Senhora Presidente recordou acordo feito em reunião 80 

anterior, de que a comissão se reuniria com as diversas áreas para que a 81 

proposta fosse amplamente debatida. Informou que foram realizadas duas 82 

reuniões, para as quais foram convidados Diretores, Chefes de Departamento e 83 

Coordenadores. O primeiro encontro reuniu a comissão com os representantes da 84 

área de humanas e o segundo com representantes de todas as áreas, exceto das 85 

exatas que foram os primeiros a discutir o tema. A Senhora Presidente destacou 86 

que após os encontros, a comissão incorporou as sugestões na proposta final, 87 

que fora enviada previamente para a apreciação do Conselho. Após informar a 88 

presença de membros da comissão para esclarecimento de dúvidas, a Senhora 89 

Presidente consultou se haveria a necessidade em fazer a apresentação da 90 

proposta. Havendo afirmativas, a Senhora Presidente convidou o professor Michel 91 

Bortolini Hell, coordenador do curso de Engenharia Elétrica - Sistemas 92 

Eletrônicos. Após a apresentação surgiram dúvidas que levaram aos seguintes 93 

esclarecimentos: o departamento continua estabelecendo o pré-requisito universal 94 

das disciplinas e os cursos podem acrescentar outros; o sistema deverá 95 

apresentar as disciplinas que entrarão em carga no próximo semestre; a 96 

operacionalização dos(das) discentes continua semelhante ao que já vem sendo 97 

praticado; o(a) discente poderá buscar e se matricular em disciplinas, além das 98 

sugeridas pelo sistema; os prazos são apenas sugeridos, cabendo ao Conselho a 99 

melhor definição, destacando que a proposta de Resolução deixa os prazos em 100 
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aberto; será encaminhada ao CGCO a sugestão para que o sistema não só 101 

informe o quantitativo de solicitações de matrículas nas disciplinas, como também 102 

apresente a real possibilidade de matrícula, após análise dos critérios definidos 103 

pelo RAG; e a proposta visa postergar ao máximo a divulgação do plano 104 

departamental, que continuará a ser feito após os pedidos das coordenações, 105 

com tempo suficiente para levantamento da demanda e prazo mais curto para 106 

definição do quantitativo de turmas. Após o encerramento das manifestações, a 107 

Senhora Presidente informou não haver mais quórum para deliberações, mas 108 

solicitou a todos que reflitam sobre o tema, juntamente com os chefes de 109 

departamentos e as direções acadêmicas, para apreciação na próxima reunião. 110 

Disse acreditar não haver tempo hábil para que a proposta seja implementada no 111 

próximo semestre, pelo entendimento que será necessário, após a aprovação por 112 

este Conselho, o encaminhamento ao CGCO para operacionalização. Após 113 

esclarecimentos da representação discente sobre comunicado encaminhado por 114 

meio eletrônico aos Conselheiros, a Senhora Presidente ressaltou que ainda 115 

aguarda a indicação de alguns membros para a composição da Comissão de 116 

Acompanhamento Acadêmico. Por questão da falta de quórum, destacou não ser 117 

possível tratar da proposta de alteração do ingresso por vagas ociosas, sugerindo 118 

prosseguir com os itens informativos. IV – Apresentação ouvidoria: A Senhora 119 

Presidente convidou a ouvidora, Senhora Valesca Nunes dos Reis, para 120 

apresentação. A ouvidora esclareceu como devem ser tratadas as respostas que 121 

são encaminhadas às coordenações de cursos e às chefias de departamento, por 122 

perceber haver dificuldades nas respostas, inclusive em desacordo com o que 123 

determina a legislação. Destacou a competência administrativa da ouvidoria, 124 

sendo a apuração dos fatos de competência das coordenações de cursos e 125 

chefias de departamento. Esclareceu que as manifestações de denúncia são 126 

apuradas, dando o devido direito de resposta, e com encaminhado para a unidade 127 

hierarquicamente superior. Nos casos em que a unidade não conseguir tratar a 128 

demanda, haverá encaminhamento para o gabinete da Reitoria, conforme 129 

Regimento Interno. Informou que a Lei nº 13.460, publicada em junho, fortalece o 130 

trabalho das ouvidorias nas instituições públicas, esclareceu sobre os prazos para 131 

respostas e destacou pontos importantes para as respostas, como a utilização de 132 

linguagem de fácil entendimento e adequada à situação. VI – Campanha de 133 

Visibilidade Lésbica: A Senhora Presidente convidou as professoras Daniela 134 

Auad e Cláudia Regina Lahni para a apresentação. As professoras agradeceram 135 

a oportunidade e apresentaram as etapas e o objetivo da campanha. Apontaram 136 

as dificuldades enfrentadas cotidianamente, sobretudo pelas discentes e a 137 

importância do debate para a promoção do respeito. Solicitaram a colaboração 138 

dos Conselheiros e colocaram-se à disposição. VII – Outros assuntos: A 139 

Senhora Presidente lembrou sobre os procedimentos de tradução das ementas 140 

das disciplinas para a língua inglesa, destacando ser a atuação da Pró-Reitoria de 141 

Graduação em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais. Recordou 142 

que na reunião anterior uma representante discente, aluna do curso de 143 

Engenharia, havia falado ter havido excessiva quantidade de problemas no 144 

período de matrículas, inclusive com venda de vagas. Diante do exposto, a 145 

Senhora Presidente conversara no mesmo dia com os coordenadores das 146 

engenharias que estavam presentes e fora acordada uma reunião com os 147 

coordenadores das Engenharias, com um representante discente e com a 148 

representante do D.A. para apurar os fatos. Na reunião foram feitos 149 

esclarecimentos e nova reunião foi proposta pela Pró-Reitoria de Graduação, 150 
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desta vez com a direção acadêmica das Engenharias e do Instituto de Ciências 151 

Exatas, que farão os encaminhamentos devidos. Não havendo considerações, a 152 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para 153 

constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 154 
 
 
 
 

Profª Maria Carmen Simões Cardoso de Melo 

Pró-Reitora de Graduação 
 
 
 

Prof. Cassiano Caon Amorim 

Pró-Reitor adjunto de Graduação 
 
 
 

Vilma Lúcia Pedro 

Secretária do Conselho Setorial de Graduação 

 
 
Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 




