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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 03 2 

(TRÊS) DE ABRIL DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE), ÀS 14 (QUATORZE) 3 

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

Aos 03 (três) dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14 5 

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

reunião ordinária do Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, 7 

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

Simões Cardoso de Melo, com a presença do Pró-Reitor adjunto de Graduação, 9 

Professor Cassiano Caon Amorim, e dos(as) seguintes Conselheiros(as): Abilio 10 

Manuel Variz, Alessandra Souza Melett Brum, Álvaro Pedro Gomes Novais, André 11 

Barcelos Damasceno Daibert, André Calil e Silva, André Carvalho Mol da Silva, 12 

Antônio Agenor de Melo Barbosa, Antônio Carlos Santana Castro, Bruno Henrique 13 

Dias, Carla Couto de Paula Silvério, Céphora Maria Sabarense, Christiane Jalles de 14 

Paula, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Eduardo Simões de Almeida, Eliane Bettocchi 15 

Godinho, Elisa Rodrigues, Elson Magalhães Toledo, Érika Savernini Lopes, Fabiano 16 

Cesar Tosetti Leal, Fernanda Claudia Alves Campos, Fernanda Irene Bombonato, 17 

Fernando Marques de Almeida Nogueira, Flávio Iassuo Takakura, Frederico Freire 18 

Rosa, Guilherme Tropia Barreto de Andrade, Heder Soares Bernardino, Heronides 19 

Soares Medeiros, Isabel Vitoria Vargas, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, Javer Wilson 20 

Volpini, João Beccon de Almeida Neto, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Julio Akashi 21 

Hernandes, Leticia Perani Soares, Luana Roberta Oliveira de Medeiros Pereira, 22 

Luciano Jerez Chaves, Ludmilla Savry dos Santos Almeida, Marcelo Antônio Alves 23 

Lima, Margareth Conceição Pereira, Mercedes Marcilese, Milene de Oliveira, Nelson 24 

Dantas Louza Junior, Olavo dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Dias Menezes, 25 

Paulo Victor Cota de Oliveira, Priscilla Danielle Gonçalves de Paula, Raphael Fortes 26 

Marcomini, Renata de Almeida Bicalho Pinto, Renato Camargo Mota  Rodrigo Alves 27 

Dias, Rodrigo Ferraz de Almeida, Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rogério 28 

Casagrande, Sabrina Pereira Paiva, Sandra Aparecida Faria de Almeida, Sônia Maria 29 

Ferreira Azalim, Sônia Regina Correga Lages, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Thiago 30 

César Nascimento, Willian José da Cruz, Willsterman Sottani Coelho. Participaram via 31 

webconferência os(as) seguintes Conselheiros(as) do Campus Governador Valadares 32 

(GV): Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro, Cristina Martins Coelho, Daniel Mendes 33 

Ribeiro, Elizangela Lourdes de Castro, Henrique Almeida de Queiroz, Meirele 34 

Rodrigues Gonçalves, Regina Gendzelevski Kelmann, Rose Mara Ortega. Registra-35 

se, ainda, a presença da representante da Coordenadoria de Assuntos e Registros 36 

Acadêmicos, Eliete Aparecida de Paula Cunha, da Coordenadora dos Programas de 37 

Graduação Marta Cristina da Silva e da Coordenadora das Licenciaturas Angélica 38 

Consenza Rodrigues. Foram justificadas as ausências dos(as) seguintes 39 

Conselheiros(as): Carlos Eduardo Santos Maia, Luiz Antonio Sodré Costa, Marcella 40 

Alves Mascarenhas Nardelli, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Nara Liana Pereira 41 

Silva. 42 

A Senhora Presidente deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, e iniciou 43 

a pauta do dia. Ordem do dia: I –Ata da reunião do dia 21 de fevereiro de 2019. 44 

Colocada em apreciação e não havendo manifestações, a ata foi encaminhada para 45 

votação, sendo aprovada com 4 (quatro) abstenções. Ordem do dia: II –A Pró-Reitora 46 

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

Processos: nº 001975/2019-35 - Alteração de disciplina – Curso de Direito, relatora 48 

professora Renata de Almeida Bicalho Pinto; nº 022157/2018-95 - Alteração de pré-49 

requisito - Curso de Engenharia Civil, relator professor Rodrigo Ferraz de Almeida. 50 

Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. Bloco 2 - Processos nº 51 

020709/2018-21 - Criação de disciplina - Curso de Medicina Veterinária, relator 52 

professor Olavo dos Santos Pereira Junior; nº 020053/2018-46 - Criação de disciplina 53 
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- Curso de Medicina Veterinária, relator professor Olavo dos Santos Pereira Junior; nº 54 

019785/2018-93 - Criação de disciplina – Curso de Química, relatora professora 55 

Liamara Scortegagna; nº 010856/2018-92 – Criação de disciplinas – departamento de 56 

Música, relator Professor  André Carvalho Mol da Silva. Colocados em votação, os 57 

processos foram aprovados por unanimidade. Bloco 3 - Processo nº 003854/2019-58 

28 - Alteração curricular - Curso de Medicina – Campus Governador Valadares, 59 

relatora professora Ivana Lúcia Damásio Moutinho. A Senhora Presidente esclareceu 60 

que, embora já tenham ocorrido alterações curriculares no curso de Medicina do 61 

Campus de Governador Valadares, foram verificados alguns equívocos que têm 62 

gerado problemas para a implementação do estágio obrigatório, nomeado como 63 

“internato”. Especialmente no currículo 2015.1, a carga horária definida para o estágio 64 

extrapola o número de semanas letivas. Explicou que outras turmas já cumpriram essa 65 

carga horária, com algumas dificuldades para o Campus. Mas, para a turma 66 

mencionada, a situação tornou-se quase inexequível. Nesse sentido, o curso solicitou 67 

se seria possível colocar o processo de alteração curricular para redução da carga 68 

horária do internato em apreciação no CONGRAD para que pudesse entrar em vigor 69 

imediatamente. A Senhora Presidente perguntou se os(as) conselheiro(as) gostariam 70 

de mais informações a respeito. Como não houve manifestações, a alteração 71 

curricular proposta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Em 72 

seguida, ressaltou que, caso seja aprovado que a alteração entre em vigor 73 

imediatamente, o recomendado no parecer emitido pela Professora Ivana Lucia 74 

Damásio Moutinho, todos(as) os(as) discentes deverão dar ciência e concordância 75 

para que sejam incluídos no currículo atualizado com a redução da carga horária do 76 

internato. O pedido foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Na 77 

sequência, a Senhora Presidente agradeceu a compreensão das (dos) Conselheiros 78 

(as), pois houve a necessidade de mudança na data da reunião do Conselho em 79 

virtude das demandas de Governador Valadares, da redação da Minuta de Resolução 80 

do Treinamento Profissional, além da coincidência com a data de reunião do Conselho 81 

Superior que não aconteceu em virtude de uma paralisação nacional. Além disso, 82 

agradeceu também à Professora Ivana Lucia Damásio Moutinho pela análise dos 83 

processos em um tempo curto e com urgência; nº 023376/2018-91 – Trancamento de 84 

disciplinas fora do prazo - relatora professora Ivana Lúcia Damásio Moutinho. 85 

Colocados em votação, o processo foi aprovado com 06 (seis) abstenções. Ordem 86 

do dia: III – Minuta da Resolução Programa Treinamento Profissional – A Senhora 87 

Presidente manifestou a satisfação com a elaboração dessa Resolução, ressaltando 88 

que aconteceram muitos encontros com vários debates que originaram a minuta 89 

apresentada para a apreciação dos(as) Conselheiros(as). Em continuação, 90 

esclareceu que a construção do programa objetivou caracterizar a atividade 91 

Treinamento Profissional como uma formação importante para os(as) discentes da 92 

graduação e que após a formatação final foi solicitado ao Professor Tarcísio Jorge 93 

Santos Pinto que fizesse um parecer o qual foi encaminhado com algumas sugestões 94 

que foram acatadas e incorporadas à minuta. Para demonstração das alterações da 95 

atual resolução foi disponibilizado um quadro comparativo entre a resolução vigente e 96 

a proposta. Sendo assim, a Senhora Presidente sugeriu que fosse analisada a matéria 97 

pelo quadro comparativo, sendo que à medida que os(as) Conselheiros julgassem 98 

pertinente poderiam debater, sugerir e solicitar modificações no texto da minuta. Os 99 

principais pontos debatidos foram: a quantidade de avaliadores por projeto, foi citado 100 

que 2 (dois) avaliadores seria o suficiente e caso houvesse alguma discordância seria 101 

solicitado um terceiro avaliador; a composição da comissão avaliadora dos projetos; 102 

a distribuição dos representantes que farão a avaliação dos projetos; a definição das 103 

áreas afins para a escolha dos avaliadores; a designação de que cada proponente 104 

que será designado como avaliador de até 3 (três) projetos; a sugestão de 105 

classificação geral por média das notas dos avaliadores de cada projeto; Com a 106 
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palavra o Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Professor Cassiano Caon Amorim que 107 

sugeriu a modificação do Artigo 12 e aprovação da nova redação: “A avaliação dos 108 

projetos será feita por Docentes e Técnicos Administrativos em Educação que 109 

submeterem projetos de Treinamento Profissional no ano corrente e por Docentes e 110 

Técnicos Administrativos em Educação que se inscreverem voluntariamente na 111 

Coordenação dos Programas de Graduação para esse fim”; Colocada em votação a 112 

alteração do referido artigo foi aprovada por unanimidade. Os debates se 113 

intensificaram em torno dos artigos 12 e 13 da resolução, e não foi possível concluir a 114 

análise da minuta. A Senhora Presidente sugeriu que a minuta fosse votada em 115 

próxima reunião a ser marcada e que os(as) Conselheiros(as) fizessem suas 116 

considerações e apresentassem sugestões para que fossem debatidas. Com a 117 

palavra o Pró-Reitor Adjunto Professor Cassiano Caon Amorim sugeriu que a 118 

comissão constituída para a análise da minuta, propusesse uma sugestão de 119 

alteração da minuta com base nas discussões apresentadas na reunião e 120 

encaminhasse por e-mail nova minuta para apreciação dos(as) Conselheiros antes da 121 

próxima reunião a ser marcada. Na sequência, a Presidente sugeriu que os(as) 122 

Conselheiros(as) encaminhasse(m) por e-mail suas sugestões de alteração, 123 

adaptação da minuta para a comissão que se reuniria posteriormente para apresentar 124 

uma nova proposta de minuta. Como não havia mais quórum para a votação, a Pró-125 

Reitora passou aos demais itens da pauta,  apenas como informes. Ordem do dia: IV 126 

– a Senhora Presidente informou que a Professora Milene de Oliveira que é 127 

representante da área da saúde no Conselho Superior - CONSU solicitou a sua 128 

substituição em virtude de que o seu mandato está se encerrando. Foi sugerido pela 129 

Presidente que o Professor Thiago que é o suplente assuma como efetivo e depois 130 

seria indicado um Suplente para substituí-lo, esclareceu que essa matéria será 131 

apreciada em outra reunião; também foi solicitado um substituto para o Professor Luiz 132 

Carlos Lira que é representante do CONGRAD na representação do CONEXC. 133 

Ordem do dia: V – A Senhora Presidente informou que foi criado o Fórum 134 

Permanente de Educação em Engenharia em virtude das alterações nas Diretrizes 135 

Curriculares Nacionais das Engenharias; esclareceu que foi realizada uma reunião 136 

com os Coordenadores de Curso, com o Diretor da Unidade e nessa reunião foi 137 

proposta a criação de um fórum permanente com a participação dos Coordenadores 138 

de curso, da Direção, representante do Instituto de Ciências Exatas – ICE, da 139 

PROGRAD e da Faculdade de Educação; será realizado um evento de abertura do 140 

fórum no dia 23 (vinte e três) de abril e foi proposta uma reunião mensal dos 141 

componentes desse fórum. Ordem do dia: VI – Outros assuntos: A Senhora 142 

Presidente seguiu com assuntos diversos, com a relação à data para colação de grau 143 

do primeiro semestre de 2019 (dois mil e dezenove) esclareceu que é necessário fazer 144 

a colação de grau em Governador Valadares dentro do mês de Julho, em virtude da 145 

data para a prova do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes – ENADE. 146 

Como o Magnífico Reitor estará nos dias 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) de julho 147 

no encontro da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 148 

Ensino Superior – ANDIFES, a proposta de data para colação de grau no campus 149 

Governador Valadares seria dia 23 (vinte e três) de julho e no campus Juiz de Fora 150 

seria nos dias 29 (vinte e nove), 30 (trinta) e 31 (trinta e um) de julho do corrente ano. 151 

Em relação à proposta para o campus de Governador Valadares, os(as) 152 

Conselheiros(as) informaram que não concordam com a sugestão para o dia 23 (vinte 153 

e três) de julho em virtude do curto prazo para o fechamento das atividades naquele 154 

campus. Em continuação, a Senhora Presidente solicitou que os(as) Conselheiros(as)  155 

coordenadores dos cursos que fazem parte do ciclo do ENADE no ano corrente 156 

orientem os(as) discentes em relação à inscrição e comparecimento na avaliação do 157 

ENADE que é um pré-requisito para a colação de grau; em relação ao Programa de 158 

Ingresso Seletivo Misto - PISM informou que as datas foram definidas para dia 30 159 
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(trinta) de novembro e 1º (primeiro) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove); em 160 

relação aos procedimentos para a colação de grau informou que estão sendo 161 

realizados alguns debates que serão incluídos na pauta das próximas reuniões do 162 

CONGRAD; em relação à Resolução que define a inserção da “extensão” nos 163 

currículos dos cursos de graduação, a Senhora Presidente informou que foi realizada 164 

uma reunião da comissão composta de membros do Conselho de Extensão e do 165 

CONGRAD que consultou a legislação, a documentação, as normas e fez uma 166 

proposta inicial de resolução para discutir na Universidade Federal de Juiz de Fora – 167 

UFJF. Esclareceu, ainda, que tiveram as seguintes indicações: foram solicitados mais 168 

Coordenadores de Curso para fazerem parte dessa comissão a fim de fortalecer a 169 

construção da proposta com um debate amplo, no qual cada curso poderia sugerir 170 

propostas para que haja uma construção coletiva com a participação de todos os(as) 171 

interessados(as); E após esse debate a proposta seria apresentada ao CONGRAD; a 172 

Senhora Presidente informou que os cursos que tiverem propostas de alteração de 173 

currículo já prevista poderão fazê-lo no trâmite habitual, contudo caso haja alguma 174 

previsão na alteração que não contemple a resolução ou vice-versa o Coordenador 175 

ficará ciente que será necessário ajustar a alteração. O Pró-Reitor Adjunto Professor 176 

Cassiano Caon Amorim pediu a palavra e esclareceu que foi aberto um Edital de 177 

Monitoria para receber propostas referentes ao Acompanhamento Acadêmico, não 178 

sendo um projeto de monitoria tradicional; o projeto deverá ser apresentado por 179 

professores vinculados a cursos que identifiquem problemas de rendimento 180 

acadêmico ou outro tipo de problemas que precisem de acompanhamento acadêmico; 181 

após os esclarecimentos do Pró-Reitor Adjunto, os(as) Conselheiros solicitaram 182 

prorrogação do prazo constante do Edital para que haja tempo hábil de propor 183 

projetos; nesse sentido, o prazo para submissão de projetos foi prorrogado por mais 184 

10 (dez) dias, até dia 15 (quinze) de abril p.v.; prestação de contas recursos liberados 185 

pelo CONSU em 2018: em continuação, o Professor Cassiano Caon Amorim informou 186 

que foi lançado o segundo edital do Programa de Territórios Educativos e esclareceu 187 

que para melhor divisão do recurso recebido com a aprovação do CONSU no ano de 188 

2018, por questão de ajuste com o Setor de Transporte da UFJF e para buscar uma 189 

maior eficiência no atendimento às demandas, serão feitos dois editais, um no primeiro 190 

semestre e outro no segundo. Isso gerou alguns questionamentos, visto que no ano 191 

de 2018 foi lançado somente um edital com a totalidade do recurso no segundo 192 

semestre daquele ano. Informou, ainda, que quase a totalidade dos editais foi 193 

atendida, somente aqueles projetos que indicaram uma proposição em dia específico 194 

que não poderia ser mudado não foram contemplados em virtude de grande demanda 195 

concentrada nos meses maio e junho, o que dificultou a operacionalização do Setor 196 

de Transportes. O Pró-Reitor Adjunto continuou informando sobre outro programa que 197 

foi contemplado com recursos aprovados pelo CONSU em 2018, o programa 198 

Residência Docente já teve edital lançado com o preenchimento de parte das vagas 199 

e que foi aberto novo edital para o preenchimento do restante das vagas de áreas que 200 

não foram preenchidas. Os residentes que foram aprovados no primeiro edital 201 

começaram as atividades no dia 01 (primeiro) de abril no Colégio de Aplicação João 202 

XXIII e em uma escola municipal. O Professor Cassiano informou que os livros que 203 

foram requisitados estão em processo de compra, que foram priorizados os cursos 204 

novos e os cursos que estão com avaliação agendada e que tinham problemas de 205 

avaliação no item bibliografia básica e complementar; o Pró-Reitor Adjunto informou, 206 

ainda, que os equipamentos que foram comprados já estão sendo entregues; por 207 

último, o professor informou que o Núcleo de Apoio à Inclusão – NAI já está 208 

funcionando com muitas dificuldades desde a falta de espaço físico até falta de 209 

pessoal para trabalhar no núcleo, mas já começaram a agendar reuniões nas 210 

unidades acadêmicas que receberam matrícula de estudantes aprovados com reserva 211 

de vaga para pessoas com deficiência e, ressaltou, que se houver Coordenadores que 212 
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queiram agendar reuniões entrem em contato com a Secretária do NAI no ramal 3944 213 

e que, oportunamente, as professoras Katiuscia e Mylene Santiago..... comparecerão 214 

em reunião do CONGRAD para esclarecer as dúvidas dos Coordenadores. Após os 215 

informes, a Pró-Reitora de Graduação agradeceu a participação de todos e encerrou 216 

a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 217 

 
 
 

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 __/__/__ 
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