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ATA DA REUNIÃO DO EGRÉGIO CONSELHO SETORIAL DE GRADUAÇÃO 1 

DA UFJF, REALIZADA NO DIA 31 (TRINTA E UM) DE MAIO DE 2017 (DOIS 2 

MIL E DEZESSETE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, 3 

NO ANFITEATRO DA REITORIA, NO CAMPUS JUIZ DE FORA. 4 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 5 

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

realizada reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente 7 

convocado, sob a presidência do Senhor Pró-Reitor Adjunto de Graduação, 8 

Professor Cassiano Caon Amorim e com a presença dos(as) seguintes 9 

Conselheiros(as): Abilio Manuel Variz, Adriana Rocha Bruno, Aline Alves 10 

Fonseca, Ana Paula Carlos Candido Mendes, Ana Tércia Monteiro Oliveira, 11 

Anderson de Oliveira Reis, Anderson Rocha Valverde, André Barcelos 12 

Damasceno Daibert, André Carvalho Mol da Silva, Antenor Salzer Rodrigues, 13 

Arthur Alfredo Nunes Avelar, Bernardo Martins Rocha, Camila Teixeira Vaz, Carla 14 

Couto de Paula Silvério, Carlos Francisco Perez Reyna, Carlos Raimundo 15 

Andrade Lima, Daniel Mendes Ribeiro, Diogo Carvalho Felício, Eduardo Sérgio 16 

Leão de Souza, Elias Lopes de Lima, Érika Savernini Lopes, Fábio José Martins 17 

de Lima, Frederico Sercio Feitosa, Gláucia Guimarães Amaral, Gustavo 18 

Fernandes Souza Andrade, Henrique Almeida Queiroz, Isabela de Freitas Nunes, 19 

Jairo Francisco de Souza, Javer Wilson Volpini, Jorge Ananias Neto, José 20 

Eugênio de Jesus Cardoso Graúdo, Laísa Araújo Cortines Laxe, Laura Matos 21 

Vasconcellos, Leonardo Rocha Olivi, Liamara Scortegagna, Lorena Nagme de 22 

Oliveira Pinto, Luciana Conceição Dias Campos, Luiz Flavio Neubert, Magda 23 

Narciso Leite, Marcel de Toledo Vieira, Márcio Marangon, Marco Aurélio 24 

Kistemann Júnior, Maria Elizabete de Oliveira, Marina Monteiro de Castro e 25 

Castro, Meirele Rodrigues Inácio da Silva, Milene de Oliveira, Monica de Queiroz 26 

Fernandes Araujo Neder, Neil Franco Pereira de Almeida, Otávio Eurico de 27 

Aquino Branco, Regina Gendzelevski Kelmann, Rodrigo Alves Dias, Ronaldo 28 

Pereira de Jesus, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Thiago César Nascimento, Victor 29 

Stroele de Andrade Menezes, Vinicius de Azevedo Couto Firme, Vitor Furtado, 30 

Washington Orlando Irrazabal Bohorquez, Willsterman Sottani Coelho e Wilson de 31 

Souza Melo. Foram justificadas as ausências dos(as) Conselheiros(as): Anderson 32 

Pires da Silva, Cláudia de Albuquerque Thomé, Luciana Gaspar Melquiades 33 

Duarte, Luís Carlos Lira, Nízia Araújo Vieira Almeida e Sandra Aparecida Faria de 34 

Almeida. O Senhor Presidente deu boas vindas a todos e iniciou a pauta do dia. 35 

Ordem do dia: I – Atas das Reuniões dos dias 18 de abril e 25 de abril de 36 

2017: O Senhor Presidente perguntou se haveria alguma consideração sobre as 37 

atas, enviadas previamente. A Conselheira Maria Elizabete de Oliveira solicitou 38 

que conste na ata do dia 18, na terceira página, linhas 105 (cento e cinco) a 107 39 

(cento e sete) a pergunta feita sobre ter havido algum esclarecimento sobre a 40 

contratação de técnicos e a relatora do processo indicou que esse item não havia 41 

sido respondido. Sobre a mesma ata, o Conselheiro Márcio Marangon solicitou 42 

correção, na linha 45 (quarenta e cinco), sobre a referência do processo 43 

23071.003434/2017-80, constando como de Criação de Disciplina. Sobre a ata do 44 

dia 25 (vinte e cinco) não houve manifestações, sendo encaminhada para regime 45 

de votação e aprovada por unanimidade. II – Processos enviados ao 46 

CONGRAD: O Senhor Presidente encaminhou para considerações os processos 47 

de criação de disciplinas, em bloco. Criação de Disciplinas. Processos nº 48 

23071.000336/2017-91, criação de disciplina para o Departamento de Música, 49 

relatora professora Priscilla Danielle Gonçalves de Paula; nº 23071.006101/2017-50 
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11, criação de disciplinas para o Departamento de Economia, relator professor 51 

Marcel de Toledo Vieira; nº 23071.006276/2017-10, criação de disciplinas para o 52 

Departamento de Ciências Sociais, relatora professora Luciana Gaspar 53 

Melquíades Duarte; nº 23071.019841/2016-28, criação de disciplinas para o 54 

Curso de Licenciatura em Música, relatora professora Aline Alves Fonseca e nº 55 

23071.005837/2017-63, criação de disciplina para o Departamento de Medicina 56 

Veterinária, relatora professora Magda Narciso Leite. Não havendo 57 

considerações, os processos foram colocados em regime de votação e aprovados 58 

por unanimidade. Em seguida, foram apreciados os processos de alterações de 59 

disciplina. Nº 23071.005285/2017-93, inclusão de disciplinas eletivas para o curso 60 

de Serviço Social, relator professor Luiz Flávio Neubert; nº 23071.005855/2017-61 

45, inclusão de disciplina eletiva para o curso de Medicina Veterinária, relatora 62 

professora Ana Paula Carlos Cândido Mendes; nº 23071.010736/2015-42, 63 

exclusão de disciplina para o curso de Pedagogia EaD, relator professor Carlos 64 

Raimundo Andrade Lira e nº 23071.006552/2017-40, alteração de disciplina – 65 

ENE126 – Projeto Integrador em Energia, relatora professora Luciana Conceição 66 

Dias Campos. Referente ao processo de inclusão de disciplinas eletivas para o 67 

curso de Serviço Social, a Conselheira Marina Monteiro de Castro e Castro 68 

solicitou correção no histórico do parecer do relator, por não haver Licenciatura 69 

em Serviço Social. Por consenso, o processo seguiu para deliberação com o 70 

acordo de posterior correção. Não havendo mais considerações, os processos 71 

foram colocados em regime de votação e aprovados por unanimidade. Na 72 

sequência, foram encaminhados, separadamente, os processos referentes a 73 

projetos pedagógicos. Nº 23071.018703/2016-21, Projeto Pedagógico do Curso 74 

de Graduação em Sistemas de Informação, relator professor Leonardo Willer de 75 

Oliveira. Não havendo considerações, o processo foi colocado em regime de 76 

votação e aprovado por unanimidade. Nº 23071.010601/2017-49, alteração do 77 

Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia, relator professor Thiago César 78 

Nascimento. Não havendo considerações, o processo foi colocado em regime de 79 

votação e aprovado por unanimidade. Nº 23071.009808/2017-71, atualização do 80 

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil com reforma curricular, relator 81 

professor Otávio Eurico de Aquino Branco. Não havendo considerações, o 82 

processo foi colocado em regime de votação e aprovado por unanimidade. III – 83 

Alteração de data de Colação de Grau – Campus de Juiz de Fora: O Senhor 84 

Presidente informou que o Magnífico Reitor, professor Marcus Vinicius David, 85 

solicitou encaminhamento a este Conselho, para deliberar sobre a possibilidade 86 

de alteração da data da colação de grau, prevista no calendário acadêmico para a 87 

última semana de julho. A presidência destacou que o Magnífico Reitor manifesta 88 

interesse em participar da colação de grau, entretanto, apresentará um relatório 89 

em reunião da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 90 

Federais de Ensino Superior) na mesma data. Não havendo considerações, o 91 

Senhor Presidente encaminhou para regime de votação a possibilidade de 92 

mudança de data do evento, sendo aprovada pela maioria, com 12 (doze) 93 

abstenções. Na sequência, a presidência sugeriu os dias 2, 3 e 4 (dois, três e 94 

quatro) de agosto ou 9, 10 e 11 (nove, dez e onze) de agosto. Aberto a 95 

considerações, foi solicitada a manifestação do Coordenador da CDARA, Senhor 96 

Helenilson da Fonseca e Silva, que disse não haver problemas com as datas 97 

sugeridas, entretanto, destacou que nos dia 9, 10 e 11 (nove, dez e onze) haverá 98 

mais tempo para assinatura dos diplomas. O Conselheiro Márcio Marangon 99 

sugeriu também o segundo grupo de datas devido ao período de matrículas pelos 100 
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coordenadores. O Conselheiro Arthur Alfredo Nunes Avelar pediu esclarecimentos 101 

sobre as solicitações de antecipação de colação de grau e sobre a data 102 

considerada para a entrega dos diplomas. Após esclarecimentos, o Senhor 103 

Presidente encaminhou para regime de votação os dias 9, 10 e 11 (nove, dez e 104 

onze) de agosto como novas datas de colação de grau para o campus de Juiz de 105 

Fora, no primeiro semestre de 2017 (dois mil e dezessete), em respeito às 106 

manifestações dos Conselheiros. A proposta foi aprovada pela maioria, com um 107 

voto contrário e 8 (oito) abstenções. IV – Substituição de membros – comissão 108 

para discutir programas de bolsas: O Senhor Presidente apresentou breve 109 

histórico sobre a comissão constituída para tratar dos programas de bolsas 110 

vinculadas à Pró-Reitoria de Graduação, destacou a importância do trabalho e 111 

informou a necessidade em substituir 3 (três) membros. Aberto a manifestações, 112 

a Conselheira Luciana Conceição Dias Campos indicou a professora Vânia de 113 

Oliveira Neves, que está assumindo a vice-coordenação do curso de Sistemas de 114 

Informação. Encaminhada para regime de votação, a indicação da professora 115 

Vânia para compor a comissão foi aprovada por unanimidade. O Senhor 116 

Presidente informou que havia recebido um pedido do Instituto de Ciências 117 

Biológicas para trabalhar nessa comissão, mas à época a comissão já estava 118 

constituída. Diante da possibilidade de substituição, abriu para a manifestação 119 

das coordenadoras dos cursos de Nutrição e de Ciências Biológicas. A 120 

coordenadora do curso de Nutrição, a Conselheira Ana Paula Carlos Candido 121 

Mendes abdicou da indicação e a coordenadora do curso de Ciências Biológicas 122 

não estava presente para se manifestar. Após questionamentos, foram 123 

esclarecidos que o Conselheiro Welton de Abreu Henriques representa os 124 

discentes na comissão e o professor Fábio Alessandro Pieri representa o campus 125 

de Governador Valadares. Houve sugestão para reduzir a comissão, caso não 126 

haja indicação e foi sugerido consultar o interesse da coordenadora do curso de 127 

Ciências Biológicas, a Conselheira Jacy Gameiro. Não havendo mais 128 

manifestações, houve consenso pela consulta à professora Jacy e o Senhor 129 

Presidente acordou de dar o retorno da resposta na próxima reunião. V – Cotas 130 

de vagas para pessoas com deficiência: O Senhor Presidente apresentou o 131 

histórico sobre a cota de vagas para pessoas com deficiência. Infornou que a Lei 132 

nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 133 

2012, que dispõe sobre o sistema de cotas para ingresso nas Ifes. No final de 134 

abril, deste ano, o Governo Federal publicou Decreto definindo prazo de noventa 135 

dias para o Ministério da Educação editar os atos complementares necessários à 136 

aplicação dos critérios de distribuição das vagas. Esses atos foram publicados por 137 

meio da Portaria Normativa, nº 9, de 5 de maio de 2017 e havia prazo para 138 

adesão ao SISU de 9 a 19 de maio, o que inviabilizou qualquer tipo de contra 139 

argumentação ou de discussão junto a comunidade acadêmica. Destacou que a 140 

partir do segundo semestre de 2017 (dois mil e dezessete) haverá um novo 141 

quadro de distribuição das vagas e explicou como foi feita essa distribuição. 142 

Aberto às considerações, foram solicitados esclarecimentos sobre os editais para 143 

EaD, sobre o não preenchimento das vagas, sobre haver possibilidade de 144 

aumentar a quantidade de vagas ofertadas e sobre a manutenção das cinco 145 

vagas para surdos para o curso de Letras-Libras. Foram pontuadas preocupações 146 

com a adaptação do moodle, para os cursos que utilizam ambiente virtual e com a 147 

perda de prioridade para o ingresso de surdos, para o curso Letras-Libras. O 148 

Senhor Presidente esclareceu que não há garantias para as adaptações 149 

necessárias, nem para os cursos presenciais, nem para os cursos a distância. 150 
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Ratificou que a cota é para deficientes de escolas públicas, confirmou a 151 

possibilidade de migrar as vagas não ocupadas e informou não ser possível o 152 

aumento no quantitativo de vagas ofertadas. Sobre as vagas reservadas aos 153 

surdos, para o curso de Letras-Libras, informou que o sistema não permitiu fazer 154 

alterações na reserva de vagas, determinando automaticamente duas vagas para 155 

deficientes, restando as três para ingresso pelo PISM, e que seria possível levar 156 

essa pauta para deliberação no CONSU. Foi pontuada a necessidade em 157 

preparar as provas do PISM para os candidatos surdos e foi questionado se 158 

haverá avaliação da compatibilidade da deficiência dos candidatos aprovados 159 

com as especificidades dos cursos. O Senhor Presidente informou que a Lei não 160 

faz menção à avaliação de habilidades específicas, apenas determina que o 161 

candidado comprove a deficiência por laudo médico no ato da matrícula. Foi 162 

solicitado esclarecimento sobre as vagas destinadas aos deficientes entrarem na 163 

divisão com os grupos anteriores e houve preocupação sobre como serão 164 

resolvidas as proporções desses grupos internamente. O Senhor Presidente 165 

informou que a Lei determina a oferta de no mínimo 50% (cinquenta por cento) 166 

das vagas para ingresso por cotas e que na UFJF foi determinado, por resolução 167 

do CONSU, a oferta de no máximo 50% (cinquenta por cento) e ratificou que o 168 

CONGRAD pode encaminhar essa matéria para deliberação no CONSU. Foi 169 

apresentada preocupação com os desdobramentos da chegada dos alunos 170 

deficientes, da necessidade da Universidade se preparar e sobre rever o 171 

regimento. O Senhor Presidente informou que em virtude da necessidade de 172 

discussão sobre esse tema, a PROGRAD estaria propondo o início de um debate 173 

acadêmico, aberto à comunidade externa, por meio de uma mesa redonda, no dia 174 

8 (oito) de junho, no Centro de Ciências, com a presença da professora Luciana 175 

Marques, da Faculdade de Educação, da professora Maria Elisa Caputo, da 176 

Faculdade de Educação Física e do professor Julvan Moreira de Oliveira, da 177 

Diretoria de Ações Afirmativas. VI – Outros assuntos: O representante discente 178 

Arthur Alfredo Nunes Avelar compartilhou que os representantes não são 179 

dispensados de suas atividades e não têm suas faltas abonadas para 180 

comparecerem às reuniões dos Conselhos, por não estar previsto no RAG. 181 

Solicita que os coordenadores tenham sensibilidade com o assunto e informou 182 

que será encaminhada à secretaria da Pró-Reitoria de Graduação uma 183 

modificação pontual no RAG para que haja adequação ao que está previsto no 184 

Regimento Geral da UFJF sobre a participação nas reuniões dos órgãos 185 

colegiados preferir qualquer outra atividade. Houve esclarecimento sobre ainda 186 

estar em estudos a assinatura nos históricos para os formandos e que a comissão 187 

de matrículas está em funcionamento, embora não tenha havido encontros. O 188 

Conselheiro Willsterman Sottani Coelho convidou os presentes ao encontro de 189 

coros promovido pelo Coro Municipal de Juiz de Fora, em comemoração ao 190 

aniversário da cidade, com a participação de 4 (quatro) coros da UFJF, na Igreja 191 

do Rosário, nesta data, às vinte horas. Não havendo considerações, o Senhor 192 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para constar, 193 

lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 194 

 

 

 

Prof. Cassiano Caon Amorim 

Pró-Reitor adjunto de Graduação 

 

Vilma Lúcia Pedro 

Secretária do Conselho Setorial de 
Graduação 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


