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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 2 2 

(DOIS) DE FEVEREIRO DE 2018 (DOIS MIL E DEZOITO), ÀS 9 (NOVE) HORAS, 3 

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

Aos 2 (dois) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 9 5 

(nove) horas, no Auditório da Reitoria, no Campus Juiz de Fora, foi realizada reunião 6 

ordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, sob a 7 

presidência da Senhora Pró-Reitora de Graduação, Professora Maria Carmen 8 

Simões Cardoso de Melo, com a presença dos(as) seguintes Conselheiros(as): Aline 9 

Silva Gomes, Altair Sancho Pivoto dos Santos, Ana Cristina Lima Santos Barbosa, 10 

Ana Paula Figueiredo Guedes Delage, Bruno Henriques Dias, Carla Couto de Paula 11 

Silvério, Carlos Eduardo Santos Maia, Christiane Jalles de Paula, Claudia Ciribelli 12 

Rodrigues Silva, Conrado Janevaim Braga, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Érika 13 

Savernini Lopes, Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov, Fabiano Cesar Tosetti Leal, 14 

Fábio José Martins de Lima, Fernando Marques de Almeida Nogueira, Flávia de 15 

Souza Bastos, Flávio Iassuo Takakura, Frederico Freire Rosa, Gláucia Guimarães 16 

Amaral, Gustavo Fernandes Souza Andrade, Hajime Takeuchi Nozaki, Heder Soares 17 

Bernardino, Heronides Soares Medeiros, Hilda Aparecida Linhares da Silva 18 

Micarello, Hitamar Souza Ramos, Humberto Schubert Coelho, Jonathas Batista 19 

Gonçalves Silva, Leonardo Rocha Olivi, Liamara Scortegagna, Luana Roberta 20 

Oliveira de Medeiros Pereira, Lucas Cristian de Oliveira, Luciano Vicente, Lucilene 21 

Santos Lima Vieira, Luís Carlos Lira, Lupércio França Bessegato, Magda Narciso 22 

Leite, Marco Aurélio de Almeida Castro, Marco Aurélio Kistemann Júnior, Marcus 23 

Vinícius Medeiros Pereira, Margareth Conceição Pereira, Mercedes Marcilese, 24 

Michel Bortolini Hell, Michele Pereira Netto, Natalia de Castro Pecci Maddalena, 25 

Nelson Dantas Louza Júnior, Patrícia Sá de Almeida Tavella, Paulo Henrique Dias 26 

Menezes, Paulo Victor Costa de Oliveira Franco, Raphael Fortes Marcomini, 27 

Reginaldo Braz Batista, Renato Cilli, Rodrigo Alves Dias, Ronaldo Pereira de Jesus, 28 

Thiago César Nascimento, Wilson de Souza Melo, Windson Mendes Carvalho. 29 

Participaram via webconferência os(as) seguintes representantes do Campus 30 

Governador Valadares (GV): Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro, Meirele Rodrigues 31 

Inácio da Silva, Rose Mara Ortega, Simone de Araújo Medina Mendonça, Vinicius de 32 

Azevedo Couto Firme. Registra-se, ainda, a presença da Coordenadora dos 33 

Programas de Bolsas de Graduação, Professora Marta Cristina da Silva, e do 34 

representante da Coordenação de Assuntos e Registros Acadêmicos (CDARA), 35 

Mussolini Sutana Fernandes. Foram justificadas as ausências dos(as) seguintes 36 

Conselheiros(as): Adauto Lucio Caetano Villela, Ana Tércia Monteiro Oliveira, 37 

Céphora Maria Sabarense, Elcemir Paço Cunha, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, 38 

Javer Wilson Volpini, Juliana Perucchi, Luiz Flávio Neubert, Marina Monteiro de 39 

Castro, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Regina Gendzelevski Kelmann, Ricardo 40 

Rodrigues Silveira de Mendonça, Sandra Aparecida Faria de Almeida, Selva Maria 41 

Guimarães Barreto, Willsterman Sottani Coelho. A Senhora Presidente deu as boas-42 

vindas a todos e disse que a PROGRAD deseja que 2018 seja um ano produtivo e 43 

de resoluções positivas. Iniciou, então, a pauta do dia. Ordem do dia: I – Atas das 44 

reuniões dos dias 23/11/2017 e 13/12/2017. Colocadas em apreciação e não 45 

havendo manifestações, as atas foram encaminhadas para votação, sendo 46 

aprovadas com 1 (uma) abstenção. Ordem do dia: II – Processos ad referendum 47 

– A Senhora Presidente esclareceu que este item de pauta refere-se aos processos 48 

que não passaram por votação na reunião de dezembro, por falta de quorum, por 49 

isso, foram aprovados ad referendum e agora está trazendo para submissão a este 50 

Conselho. Processo nº 23071.023532/2017-33 – Criação de disciplinas do 51 

Departamento de Estatística, relatora Professora Flávia de Souza Bastos; nº 52 
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23071.023600-2017-64 – Criação de disciplina do Departamento de Química, relator 53 

Professor Nelson Dantas Louza Junior; nº 23071.023632/2017-60 – Criação de 54 

disciplina do Departamento de Química, relator Professor Nelson Dantas Louza 55 

Junior; nº 23071.023631/2017-15 – Criação de disciplina do Departamento de 56 

Química, relator Professor Nelson Dantas Louza Junior; nº 23071.023531/2017-01 – 57 

Alterações de disciplinas do curso de Estatística, relatora Professora Flávia de 58 

Souza Bastos; nº 23071.010791/2017-02 – Alteração da matriz curricular do curso 59 

de Licenciatura em Matemática diurno, relatora Professora Mônica de Lourdes de 60 

Araujo Silva; nº 23071.023298/2017-44 – Inclusão de disciplinas do curso 61 

Engenharia Elétrica - Robótica e Automação Industrial, relator Professor Michel 62 

Bortolini Hell; nº 23071.023888/2017-77 – Reforma curricular do curso de Ciência da 63 

Computação, relator Professor Marcel de Toledo Vieira; nº 23071.023120/2017-01 – 64 

Alteração curricular do curso de Estatística, relatora Professora Flávia de Souza 65 

Bastos; nº 23071.023516/2017-01 – Alterações de disciplinas do Departamento de 66 

Estatística, relatora Professora Flávia de Souza Bastos; nº 23071.024249/2017-29 – 67 

Alterações curriculares do curso de Farmácia – Campus Governador Valadares, 68 

relatora Professora Vanessa Cardoso Silva; nº 23071.024827/2017-27 – Alteração 69 

curricular curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, relator Professor Fabiano 70 

Cesar Tosetti Leal; nº 23071.024410/2017-64 – Alteração curricular do curso de 71 

Engenharia Civil, relator Professor Otavio Eurico de Aquino Branco; nº 72 

23071.025552/2017-49 – Alteração de disciplinas do Departamento de Ciências 73 

Administrativas, relatora Professora Luciana Gaspar Melquíades Duarte; nº 74 

23071.024100/2017-40 – Alterações curriculares curso de Direito, relator Professor 75 

Elcemir Paço Cunha; nº 23071.023536/2017-11 – Reforma curricular projeto 76 

pedagógico do curso de Bacharelado em Química, relator Professor Flávio Iassuo 77 

Takakura; nº 23071.023537/2017-66 – Reforma curricular do projeto pedagógico do 78 

curso de Licenciatura em Química, relator Professor Flávio Iassuo Takakura; nº 79 

23071.023953/2017-64 – Projetos pedagógicos dos cursos de graduação em 80 

Bacharelado em Matemática e de graduação em Licenciatura em Matemática e suas 81 

respectivas reformas curriculares, relator Professor José Eugênio de Jesus Cardoso 82 

Graúdo; nº 23071.022812/2017-24 – Alteração curricular do curso de Engenharia 83 

Computacional, relatora Professora Luciana Conceição Dias Campos; nº 84 

23071.025171/2017-60 – Alteração curricular do curso de Engenharia Elétrica – 85 

Energia, relator Professor Leonardo Rocha Olivi; nº 23071.025146/2017-86 – 86 

Alteração curricular do curso de Engenharia Elétrica - Robótica e Automação 87 

Industrial, relator Professor Leonardo Willer de Oliveira. Colocados em votação, os 88 

processos supracitados foram aprovados por unanimidade. Ordem do dia: III – 89 

Processos enviados ao CONGRAD - Processo nº 23071. 025758/2017-79 – 90 

Alteração de pré-requisito de disciplinas do curso de Farmácia, relatora Professora 91 

Selva Maria Guimarães Barreto; nº 23071. 021962/2017-11 – Mudança de carga 92 

horária diária e semanal de estágios, relatora Professora Milene de Oliveira; nº 93 

23071.025667/2017-33 – Alteração curricular e adequação do curso de Ciências 94 

Exatas ao Regulamento Acadêmico da Graduação, relatora Professora Ana Tércia 95 

Monteiro Oliveira. Com relação ao último processo citado, a Senhora Presidente 96 

informou que, na leitura do documento, percebeu-se uma condição a qual está 97 

pouco esclarecida e acredita ser necessário discuti-la neste Conselho. Explicou que 98 

nos cursos de Área Básica de Ingresso (ABI), após findar o primeiro ciclo, é possível 99 

ingressar no segundo ciclo e ainda em outro curso dessa mesma área. Já nos 100 

cursos de Bacharelado Interdisciplinar (BI), de acordo com o Regulamento 101 

Acadêmico da Graduação (RAG), só é possível fazer o tronco comum – primeiro 102 

ciclo –, e, em seguida, um curso do segundo ciclo, portanto, não é prevista a 103 

possibilidade de fazer um terceiro curso. Porém, segundo a Senhora Presidente, 104 
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isso vem acontecendo, conforme está proposto na alteração curricular do processo 105 

em pauta, o que chamara a atenção para o conflito dessa situação com RAG. Por 106 

essa razão, colocara-se em pauta, na convocação, a discussão do artigo 12 do 107 

regulamento. Disse que tem sido permitido que o aluno ingresse em uma terceira 108 

graduação sem passar pelas formas de ingresso próprias, por meio de edital interno, 109 

devido a uma confusão de entendimento sobre os cursos de BI. Diante desse 110 

conflito, a Pró-Reitora de Graduação destacou a importância de haver um debate 111 

mais aprofundado, para uma possível alteração do documento. Antes de prosseguir, 112 

colocou em votação os três processos mencionados na terceira ordem do dia, 113 

obtendo aprovação da plenária, com 2 (duas) abstenções. Em seguida, propôs a 114 

formação de uma Comissão para debater o assunto, dizendo ser interessante que 115 

tenha representantes das três áreas de BI, um representante dos servidores técnico-116 

administrativos, um discente e um representante da PROGRAD. Com a palavra, o 117 

Pró-Reitor adjunto de Graduação, Professor Cassiano Amorim, sugeriu que tenha 118 

também um representante dos cursos de ABI, pois têm ocorrido casos de 119 

solicitações de reingresso em cursos de ABI em que a primeira graduação não tenha 120 

sido na UFJF. O Conselheiro Luciano Vicente disse que, em sua opinião, está 121 

implícito no RAG que essa situação não pode acontecer, pois o ingresso em um 122 

segundo curso do segundo ciclo deveria ocorrer por meio de edital de vagas 123 

ociosas. A Senhora Presidente respondeu que tal permissão consta nos Projetos 124 

Pedagógicos de alguns cursos os quais já foram aprovados anteriormente, não 125 

sendo uma questão deste momento, e acredita que tenha havido um entendimento 126 

inadequado do que seja BI e ABI, por isso, é preciso discutir sobre a possibilidade 127 

de alteração no RAG. Dito isso, solicitou a manifestação de voluntários para compor 128 

a Comissão. Após manifestações, a Comissão ficou composta da seguinte forma: 129 

Ana Cristina Lima Santos Barbosa (Coordenadora do curso de Artes), Marco Aurélio 130 

de Almeida Castro (Coordenador do curso de Engenharia Elétrica-Potência), Luciano 131 

Vicente (Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas), 132 

Mercedes Marcilese (Coordenadora do curso de Letras), 133 

Mussolini Sutana Fernandes (Coordenador substituto dos Registros Acadêmicos), 134 

representante do DCE (a ser indicado) e representante do Sintufejuf (a ser indicado). 135 

O Conselheiro Luciano Vicente acredita que não deve haver Comissão para tratar do 136 

assunto, deve-se apenas seguir o RAG e reformar os PPC’s. Após discussão e 137 

manifestações de alguns conselheiros sobre o assunto, a Senhora Presidente 138 

encaminhou para votação a aprovação da Comissão para discussão do ingresso nos 139 

cursos de Bacharelado Interdisciplinar, conforme composição mencionada acima, 140 

obtendo unanimidade de votos favoráveis. Disse que o item XII de pauta deixará de 141 

ser discutido, uma vez que já foi abordado nesta discussão. Ordem do dia: IV - 142 

Proposta de alteração do ingresso por vagas ociosas. A Senhora Presidente 143 

informou sobre o trabalho da Comissão, a qual trabalhara detidamente sobre o 144 

ingresso por vagas ociosas e apresentara uma proposta de resolução. Colocou a 145 

proposta em apreciação, informando que o representante da CDARA estava na 146 

reunião para esclarecimentos. Sobre o artigo 2º, parágrafo 1º, o Professor Marcus 147 

Vinícius Pereira solicitou que constasse na resolução a necessidade de edital 148 

específico para cursos que tenham a exigência de prova de habilidade. Após 149 

discussão, decidiu-se alterar o parágrafo mencionado, definindo-se o seguinte texto: 150 

“O edital deverá informar as condições de inscrição em cada modalidade, conforme 151 

estabelecem os capítulos específicos deste regulamento, incluindo a necessidade de 152 

prova para os cursos em que há exigência de habilidade específica”. O Pró-Reitor 153 

adjunto de Graduação chamou a atenção para o artigo 2º, parágrafo 1º, onde consta 154 

“edital único anual”, justificando que atualmente a Universidade trabalha com dois 155 

editais. Disse que é uma sugestão da Comissão, pensando na questão de 156 
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operacionalização dentro da CDARA. O representante da CDARA, Mussolini 157 

Fernandes, ressaltou que o inciso VII, referente às vagas ociosas, está isolado em 158 

relação aos demais itens, pois não é tratado separadamente em capítulos 159 

posteriores. Paralelamente, o Conselheiro Flávio Takakura chamou a atenção para o 160 

inciso III, sobre a “obtenção de nova graduação na mesma ABI”, dizendo que, após 161 

a discussão feita nesta reunião, esse item também precisaria ser revisto. Retomando 162 

o parágrafo 1º, a Conselheira Ana Cristina Barbosa perguntou se o edital único faria 163 

previsão de entrada tanto no primeiro quanto no segundo semestre. A Professora 164 

Maria Carmen de Melo respondeu que a ideia seria organizar essa forma de 165 

ingresso apenas no primeiro semestre, mas podendo ingressar no primeiro ou no 166 

segundo semestre. O Professor Cassiano Amorim disse que a PROGRAD já sabia 167 

que haveria uma discussão em relação aos cursos ABI e BI, mas fora necessário 168 

trazer o assunto, devido à urgência no tratamento dessa resolução, uma vez que ela 169 

está em pauta desde o ano passado. O Conselheiro Flávio Takakura sugeriu que o 170 

Congrad aguarde os trabalhos da Comissão para discussão do ingresso nos cursos 171 

de Bacharelado Interdisciplinar, para que se construa uma resolução mais 172 

consistente. A Senhora Presidente sugeriu, então, retirá-la de pauta, solicitar ao 173 

representante da CDARA as alterações aqui definidas, para então trazerem uma 174 

proposta de mudança consistente. O Professor Cassiano Amorim concordou com a 175 

proposição e sugeriu que as duas comissões trabalhem em conjunto. Após 176 

discussão, a Senhora Presidente explicou que, até o momento, a forma como são 177 

apuradas as vagas ociosas é por meio de consulta às Coordenações de Curso por 178 

parte da CDARA, no entanto, não há uma regulamentação em relação a esse 179 

procedimento, por isso, a PROGRAD fizera uma consulta à Procuradoria junto à 180 

UFJF, a qual dissera que isso pode acontecer desde que haja uma regulamentação 181 

permitindo. De acordo com a Senhora Presidente, a partir dessa informação, fora 182 

criada a Comissão para tratar do ingresso por vagas ociosas. Em seguida, 183 

encaminhou para votação a seguinte proposta: retirar este ponto de pauta e 184 

combinar o trabalho da Comissão, adequando-o ao que foi discutido. Após obter 185 

unanimidade de votos favoráveis, propôs o prazo para até o dia 15 (quinze) de 186 

março para o fim dos trabalhos da Comissão para discussão do ingresso nos cursos 187 

de Bacharelado Interdisciplinar, obtendo novamente a aprovação unânime. 188 

Destacou, ainda, que, antes de trazer para o Conselho, pede-se que haja uma 189 

conversa técnica em relação à proposta, do ponto de vista jurídico. Em seguida, os 190 

representantes do Campus Governador Valadares sugeriram alteração na resolução 191 

e a Pró-Reitora de Graduação solicitou que a proposta seja enviada por email para a 192 

Comissão. Ordem do dia: V - Calendário de reuniões do CONGRAD 2018. A 193 

Senhora Presidente explicou que, embora não tivessem previsto esta reunião de 194 

hoje, a proposta de reunião no dia 23 de fevereiro fora mantida, caso seja 195 

necessário realizá-la, mas será enviado email confirmando. Colocado em votação, o 196 

calendário foi aprovado por unanimidade. Retomando a quarta ordem do dia, a 197 

Senhora Presidente colocou em apreciação deste Conselho a seguinte proposta: se 198 

não conseguirem aprovar uma minuta até maio, a qual possibilite a elaboração do 199 

edital de vagas ociosas, a oferta de vagas seja baseada no modelo anterior, 200 

sabendo-se que ele não tem respaldo, conforme indicou a Procuradoria. O 201 

Conselheiro Michel Hell perguntou como ficaria o caso das vagas que estão retidas 202 

neste momento, se seriam todas liberadas no próximo edital. A Senhora Presidente 203 

respondeu que existem duas proposições, uma seria continuar sem ofertar essas 204 

vagas ociosas até a apreciação da resolução, a outra seria manter o modelo que 205 

vinha sendo utilizado, ou, ainda, outra sugestão seria fazerem reuniões 206 

extraordinárias até esclarecerem essa temática. Após discussão, a Pró-Reitora de 207 

Graduação encaminhou para votação a seguinte proposta: deixar para definirem na 208 
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reunião de março se irão optar pela nova minuta ou manter o modelo anterior. 209 

Proposta aprovada, com 1 (uma) abstenção. Ordem do dia: VI - Participação em 210 

reuniões de órgãos colegiados. A Senhora Presidente destacou o empenho dos 211 

conselheiros em relação ao comparecimento no Congrad e informou que, nos casos 212 

em que se perceber a necessidade de uma frequência maior, a PROGRAD 213 

conversará particularmente com o representante. Ordem do dia: VII - 214 

Recomposição da Comissão para discutir os Programas de Bolsas de 215 

Graduação - Treinamento Profissional. A Pró-Reitora de Graduação esclareceu 216 

que a Comissão deve ser recomposta em virtude da saída de alguns representantes 217 

das coordenações de curso. Assim definiu-se a seguinte composição: Fábio José 218 

Martins de Lima, Raphael Fortes Marcomini, um representante do Sintufejuf (a ser 219 

indicado), um representante docente do Colégio de Aplicação João XXIII, um 220 

representante do DCE (a ser indicado). Ordem do dia: VIII - Composição de 221 

Comissão de Acompanhamento Acadêmico. A Senhora Presidente disse que a 222 

Comissão fora criada em reunião anterior faltando a indicação dos nomes, pois se 223 

definiu apenas qual seria a montagem. Informou, então, que será encaminhado 224 

memorando aos coordenadores, para que haja a indicação e já se definam os 225 

representantes na próxima reunião. A Conselheira Hilda Micarello solicitou que na 226 

correspondência fossem colocadas, em linhas gerais, as atribuições da Comissão. 227 

Ordem do dia: IX - Indicação de um representante e um suplente para o 228 

Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP). Os Conselheiros Érika Savernini 229 

Lopes e Windson Mendes Carvalho manifestaram-se e foram indicados para 230 

representarem o Congrad no CSPP. Ordem do dia: X - Indicação de 231 

representante do CONGRAD para Conselho de Extensão e Cultura. O 232 

Conselheiro Conrado Janevaim Braga manifestou-se para a representação suplente. 233 

Ordem do dia: XI - Minuta resolução CLAA. Com a palavra, a Coordenadora dos 234 

Programas de Bolsas de Graduação explicou que esta é uma reivindicação dentro 235 

do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, o qual trata de todos os 236 

processos referentes aos grupos de educação tutorial da Universidade, tanto os 237 

grupos PET, apoiados pelo governo, quanto os grupos GET, os quais são a versão 238 

da Universidade. Disse que o comitê está defendendo que esses grupos tenham a 239 

mesma relevância, por isso, a sugestão é alterar a resolução, definindo os membros 240 

do GET como titulares, pois atualmente estão na condição de suplentes, mas na 241 

prática estão trabalhando juntos. Após os esclarecimentos, a Senhora Presidente 242 

colocou em votação a alteração da resolução conforme minuta encaminhada na 243 

convocação, obtendo aprovação da plenária, com 2 (duas) abstenções. Ordem do 244 

dia: XII - discussão sobre o artigo 12 do RAG. A Senhora Presidente lembrou que 245 

esta pauta foi contemplada na discussão referente ao item III. Ordem do dia: XIII - 246 

Outros assuntos. A Senhora Presidente informou sobre o empenho que houve por 247 

parte de todos os coordenadores na revisão das ementas das disciplinas para a 248 

tradução para a língua inglesa. Disse que todas as ementas que foram 249 

encaminhadas já foram traduzidas e no momento está em etapa de revisão. 250 

Ressaltou que este é um passo importante para melhorar a procura de estudantes 251 

das instituições estrangeiras. Informou, ainda, que já há um planejamento para a 252 

ocorrência do evento Global July, já com alterações a partir da primeira experiência 253 

do ano passado, e que haverá outras ações junto à Diretoria de Relações 254 

Internacionais e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Em seguida, o Pró-255 

Reitor adjunto de Graduação disse que a PROGRAD, a CDARA e a DIAVI estão 256 

planejando uma rodada de conversas com as coordenações de curso, para 257 

esclarecerem diversos assuntos, principalmente sobre a colação de grau. 258 

Prosseguindo com os informes, a Senhora Presidente informou que a Coordenação 259 

de Estágios, na medida em que houvera a elaboração de um novo formulário, se 260 
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mostrara bastante eficiente, melhorando a integração entre o setor e os 261 

representantes dos cursos desta Universidade. Concluída a pauta, a Senhora 262 

Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros, desejou um bom semestre 263 

letivo a todos, e encerrou a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que 264 

transcrevo, dato e assino.  265 

 
 
 
 

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 __/__/__ 


