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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 (VINTE) 2 

DE AGOSTO DE 2018 (DOIS MIL E DEZOITO), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, NO 3 

AUDITÓRIO DA REITORIA, NO CAMPUS JUIZ DE FORA. 4 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 5 

(quatorze) 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 Simões 8 

Cardoso de Melo, e dos(as) seguintes Conselheiros(as): Abilio Manuel Variz, Adauto Lucio 9 

Caetano Villela, Alessandra Souza Melett Brum, Alvaro Augusto Machado de Medeiros, Ana 10 

Cristina Lima Santos Barbosa, Ana Sophia Cavalcanti Alves Vilas Boas, Anderson Rocha 11 

Valverde, André Barcelos S. Daibert, Andreia Francisco Afonso, Angelo Cardoso Pereira, 12 

Antônio Carlos Santana Castro, Bruno Henrique Dias, Carlos Raimundo Andrade Lima, 13 

Céphora Maria Sabarense, Christiane Jalles de Paula, Cláudia Nascimento Guaraldo Justi, 14 

Conrado Janevaim Braga, Daniel Nolasco Gouveia, Diogo Carvalho Felício, Dionéia 15 

Evangelista Cesar, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Elson Magalhães Toledo, Fernando 16 

Marques de Almeida Nogueira, Frederico Freire Rosa, Guilherme Tropia Barreto de 17 

Andrade, Heronides Soares Medeiros, Ivan Bilheiro Dias Silva, Ivana Lúcia Damásio 18 

Moutinho, Javer Wilson Volpini, Jonathas Batista Gonçalves Silva, José Maria Nazar David, 19 

Josefa Alexanda Marques de Oliveira Ferreira, Leonardo Willer de Oliveira, Lílian Alfaia 20 

Monteiro, Luana Roberta Oliveira de Medeiros Pereira, Luciana Conceição Dias Campos, 21 

Luciana Gaspar Melquiades Duarte, Luciano Vicente, Ludmilla Savry dos Santos Almeida, 22 

Luís Carlos Lira, Luis Henrique Lopes Lima, Lupércio França Bessegato, Magda Narciso 23 

Leite, Marcelo Antonio Alves Lima, Marco Aurélio Kistemann Júnior, Margareth Conceição 24 

Pereira, Mercedes Marcilese, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Neil Franco Pereira de 25 

Almeida, Nelson Dantas Louza Junior, Nilson Assunção Alvarenga, Paulo Victor Cota de 26 

Oliveira, Pedro Felipe de Souza Arruda, Rafael Arromba de Sousa, Raphael Fortes 27 

Marcomini, Reginaldo Braz Batista, Rodrigo Ferraz de Almeida, Rodrigo Luis de Souza da 28 

Silva, Rogério Casagrande, Sabrina Pereira Paiva, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Thiago 29 

César Nascimento, Willsterman Sottani Coelho. Estavam presentes no Campus Governador 30 

Valadares (GV) os seguintes representantes: Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro, Cristina 31 

Martins Coelho, Daniel Mendes Ribeiro, Elizangela Lourdes de Castro, Eliseu Aldrighi 32 

Munchow, Henrique Almeida Queiroz, Regina Gendzelevski Kelmann, Vinicius de Azevedo 33 

Couto Firme. Registram-se, ainda, a presença do Pró-Reitor Adjunto de Graduação, 34 

professor Cassiano Caon Amorim, da Coordenadora de Licenciaturas, professora Angélica 35 

Cosenza Rodrigues e do Coordenador de Assuntos e Registros Acadêmicos, 36 

Mussolini Sutana Fernandes. Foram justificadas as ausências dos(as) seguintes 37 

Conselheiros(as): Anderson Pires da Silva, Carlos Eduardo Santos Maia, Fabiano Cesar 38 

Tosetti Leal, Flávio Iassuo Takakura, Humberto Schubert Coelho, Meirele Rodrigues Inácio 39 

da Silva, Milene de Oliveira, Paulo Henrique Dias Menezes. A Senhora Presidente iniciou a 40 

reunião dando as boas vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, pediu um 41 

minuto de silêncio em memória do discente Antônio Samuel Fernandes dos Santos, falecido 42 

no dia 22 de agosto. Manifestou a solidariedade e apoio à família. Após, passou à pauta do 43 

dia. Ordem do dia: I – Ata das reuniões dos dias 21/06/2018 e 20/07/2018. Colocadas em 44 

apreciação e não havendo manifestações, as atas foram encaminhadas para votação e 45 

aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: II – Processos enviados ao CONGRAD. A 46 

Pró-Reitora colocou os processos em votação, de acordo com os seguintes blocos: Bloco 1 47 

– Processos: nº 010363/2018-52 - Inclusão de pré-requisito curso de Odontologia,  nº 48 

009782/2018-41 - Alteração Curricular- curso de Geografia, nº 009255/2018-37 - Alteração 49 

de pré-requisitos - Departamento de Clínica Odontológica; nº 009308/2018-10 - Alteração de 50 

pré-requisitos - Curso de Odontologia; nº 011931/2018-32 - Alteração curricular - curso de 51 

Enfermagem, nº 013069/2018-01 - Alteração do Projeto Pedagógico - curso de Farmácia - 52 

Campus Governador Valadares. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. 53 

Bloco 2 - nº 006741/2018-01 - Criação da disciplina para o Curso de Medicina Veterinária; 54 

nº 005363/2018-31 - Criação da disciplina para o Curso de Medicina Veterinária; nº 55 

007303/2018-52 - Criação de disciplina para o Departamento de Cirurgia; nº 010788/2018-56 

61 - Criação de disciplina para o Curso de Pedagogia; nº 006745/2018-81 - Criação de 57 

disciplina para o Curso Medicina Veterinária; nº 012439/2018-84 – Criação de disciplina 58 
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curso de Pedagogia; nº 009542/2018-47 – Criação de disciplina Tópicos de Engenharia 59 

Pública; nº 011559/2018-64 – Criação de disciplina – curso de Medicina. Colocados em 60 

votação, foram aprovados por unanimidade. A Presidente explicou que o parecer referente 61 

ao processo 022427/2016-04 – Alteração do projeto pedagógico do curso de Libras foi 62 

recebido após o envio da pauta da reunião com a solicitação do professor parecerista para a 63 

inclusão na pauta, porque o curso passará por avaliação do MEC nos próximos dias. 64 

Consultados, os conselheiros manifestaram por unanime pela inclusão do processo na 65 

pauta. Colocado o processo em regime de votação, foi aprovado também por unanimidade. 66 

Ordem do dia: III – Criação do NAI - Núcleo de Apoio à Inclusão. A presidente fez breve 67 

relato do processo de debate a respeito das questões da inclusão na instituição, culminando 68 

com a proposição da criação do NAI como núcleo condutor da proposta de inclusão. 69 

Lembrou que a questão da acessibilidade envolve várias pró-reitorias (PROAE, PROGRAD, 70 

PROINFA) e a Diretoria de Ações Afirmativas. Relatou a repercussão das manifestações 71 

dos estudantes, nos últimos dias, reivindicando o atendimento dos intérpretes de libras para 72 

acadêmicos surdos do curso de Educação Física e de Arquitetura que ingressaram neste 73 

semestre letivo na UFJF. Relatou que no ano passado o MEC, após a solicitação da UFJF 74 

de 33 (trinta e três) intérpretes, permitiu a contratação temporária de 03 (três) intérpretes de 75 

libras. Em relação ao item, houve manifestação de alguns conselheiros e da presidente do 76 

conselho, reafirmando a legitimidade da manifestação dos estudantes e reforçando a 77 

necessidade de criação do NAI. Também foram discutidos aspectos referentes à legislação 78 

que cria os grupos de reserva de vagas para pessoas com deficiências e as várias 79 

necessidades para a inclusão e permanência destas pessoas nos cursos, o que reafirma o 80 

objetivo da criação do Núcleo. O debate evidenciou posicionamentos diferentes sobre a 81 

criação do NAI, com alguns conselheiros defendendo a ideia de que o mesmo deveria ser 82 

criado pelo Conselho Superior para se tornar política institucional. Após os esclarecimentos 83 

das dúvidas dos conselheiros, a proposta de criação do NAI foi colocada em votação e 84 

aprovada por unanimidade. Em seguida, foram encaminhadas duas propostas para votação: 85 

criação do NAI no âmbito do CONGRAD e posterior comunicação ao CONSU; ou  envio da 86 

proposta de criação do NAI para a aprovação do CONSU. Em regime de votação, a 87 

proposta 1 recebeu 50 votos favoráveis e a proposta 2 recebeu 14 votos.  Ordem do dia: IV 88 

– Memorando 06/2018-OG. A presidente lembrou que o memorando já fora encaminhado 89 

na pauta da reunião de julho, que não foi realizada por falta de quórum, e que o objetivo de 90 

sua apresentação é alertar para a necessidade de acompanhamento do processo de 91 

avaliação discente e dos encaminhamentos da divulgação do resultado da avaliação. 92 

Relatou a ocorrência de situações de estudantes que se dirigem à ouvidoria institucional 93 

com temor de retaliação pelos docentes. O assunto foi amplamente discutido, realçando 94 

ações que foram tomadas para a apuração dos fatos apontados para a ouvidoria. A pró-95 

reitora solicitou o apoio dos coordenadores dos cursos para a questão. Após este debate, 96 

considerando o avanço do tempo de reunião e tendo em vista a urgência de decisões sobre 97 

os editais da PROGRAD, a presidente propôs a inversão de pauta, antecipando-se o item VI 98 

da pauta. Ordem do dia - Comissão de editais da PROGRAD – o pró-reitor adjunto de 99 

graduação apresentou a proposta da comissão, resumindo: que uma parcela dos recursos 100 

liberados pelo CONSU fossem destinados aos cursos novos; que os cursos que foram mal 101 

avaliados em avaliações do MEC no quesito infraestrutura – laboratórios e equipamentos 102 

fossem contemplados com recursos; que parte do recurso fosse para o Núcleo de Apoio e 103 

Inclusão; que a destinação do restante do recurso fosse destinado aos demais cursos em 104 

edital próprio. A pró-reitora esclareceu que o prazo para a apresentação de termos de 105 

referências para a aquisição de novos equipamentos que ainda não estejam lançados no 106 

sistema é o dia 31 de agosto e para a requisição no SIGA, até o dia 14 de setembro. A 107 

presidente esclareceu que o recurso total destinado à PROGRAD é dois milhões e meio de 108 

reais, divididos para os anos de 2018 e 2019. O pró-reitor adjunto explicou que a priorização 109 

a ser definida pelo conselho seria para o recurso de um milhão, duzentos e cinquenta reais, 110 

destinados para o ano 2018.. Após ampla discussão, ficou definida a destinação do recurso 111 

referente ao ano de 2018 da seguinte forma: R$100.000,00 (cem mil reais) para cada curso 112 

novo – Música, Medicina Veterinária, Libras e Rádio, TV e Internet e o NAI (somando 113 

500,000,00 – quinhentos mil reais) e o restante - R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 114 

reais) a ser distribuído entre os cursos que tiveram avaliação negativa no quesito 115 

infraestrutura – laboratórios. Havendo a possibilidade de ampliação dos valores, os cursos 116 
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que receberão avaliação ainda este ano (Ciências Biológicas e Cinema) receberiam parte do 117 

recurso. Os recursos destinados ao ano de 2019 (R$1.250,000,00 - um milhão e duzentos e 118 

cinquenta mil reais)  serão distribuídos em edital que contemple os demais cursos. A pró-119 

reitora ainda esclareceu que os recursos ora discutidos não contemplam o Colégio João 120 

XXIII, porque foram aprovados no CONSU para cursos de graduação e de pós-graduação. 121 

Que o Campus de Governador Valadares recebeu destinação de verba específica.  Em 122 

regime de votação, a proposta foi aprovada com sete abstenções.  Ordem do dia: V – 123 

CURSOS ABI/BI. O pró-reitor Adjunto de graduação apresentou os estudos da comissão 124 

instituída pelo CONGRAD, destacando a necessidade de se discutir os cursos de 125 

Bacharelados Interdisciplinares e a normatização do RAG para a formação de estudantes 126 

em cursos de segundo ciclo. Outra questão destacada pelo pró-reitor adjunto diz respeito ao 127 

desenho institucional dos BI, quando os cursos oferecem bacharelados e licenciaturas em 128 

segundo ciclo, o que tem ocasionado a retenção dos estudantes durante muitos anos na 129 

Universidade. Além disso, o pró-reitor informou sobre a inexistência da opção de registro, no 130 

censo do MEC, de estudante de ABI após a conclusão de primeiro ciclo de BI. Após as 131 

discussões, houve o entendimento de que a comissão deveria ser ampliada para incluir a 132 

diversidade dos cursos de BI e de ABI para posterior apreciação do CONGRAD. Constatada 133 

a falta de quórum para a continuidade da reunião, a presidente apresentou algumas 134 

informações: X - Resoluções DRI – que as propostas de resoluções precisariam ser 135 

discutidas e aprovadas para a implementação da política linguística institucional e devidos 136 

registros no MEC; IX - colação de grau 2018.3 – que as datas de colação de grau poderiam 137 

ser discutidas na próxima reunião, sem nova postergação. Lembrou que na colação do 138 

primeiro semestre letivo ocorreram alguns problemas, referentes ao ENADE, tais como: 139 

alguns estudantes que estavam irregulares no ENADE não foram inscritos pela coordenação 140 

do curso; outros tiveram problemas no preenchimento do questionário do INEP; outros que 141 

não compareceram à avaliação. Esclareceu que todos os estudantes que tiveram problemas 142 

em razão de erros institucionais foram liberados para a colação de grau pelo Reitor. Além 143 

disso, haverá apuração das responsabilidades. No entanto, salientou que tais problemas 144 

não podem ocorrer novamente. Assim, justifica-se a proposta de que os estudantes que 145 

fizerem parte do ciclo ENADE tenham a colação de grau em fevereiro de 2019. XI – 146 

Comissão para discussão dos processos seletivos de ingresso nos cursos de 147 

graduação: o CONGRAD ainda não apresentou os representantes. Salientou que corremos 148 

o risco de a comissão do CONSU iniciar os trabalhos sem a indicação do CONGRAD. 149 

Lembrou que já foram indicados o professor Stênio Sa Rosário Furtado Soares da Ciência 150 

da Computação e o professor Fernando Marques de Almeida Nogueira da Engenharia de 151 

Produção, ambos da mesma área de conhecimento. Após ponderações, ficou decidido que 152 

o professor Stênio ficará como representante da área de Exatas. A professora Sabrina 153 

Pereira Paiva foi indicada pela área de sociais aplicadas. A pró-reitora solicitou que os 154 

outros nomes sejam encaminhados até a próxima quarta-feira. Após os informes, a Pró-155 

Reitora de Graduação agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, em 156 

conformidade com o artigo 11 (onze) do Regimento Interno deste Conselho. Para constar, 157 

lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  158 

 
 

Profª. Maria Carmen Simões Cardoso de Melo 
Pró-Reitora de Graduação 

 
 

Prof. Cassiano Caon Amorim 
Pró-Reitor de Graduação 

 
 

Vilma Lúcia Pedro 
Secretária do Conselho Setorial de Graduação 

Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


