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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 17 2 

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

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

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 9 (nove) 5 

horas, no Auditório da Reitoria, no Campus Juiz de Fora, foi realizada reunião ordinária do 6 

Conselho Setorial de Graduação, regimentalmente convocado, sob a presidência da 7 

Senhora Pró-Reitora de Graduação, Professora Maria Carmen Simões Cardoso de Melo, e 8 

dos(as) seguintes Conselheiros(as): Adauto Lucio Caetano Villela, Alessandra Souza Melett 9 

Brum, Alvaro Augusto Machado de Medeiros, André Barcelos Damasceno Daibert, André 10 

Carvalho Mol da Silva, Angelo Cardoso Pereira, Antonio Agenor de Melo Barbosa, Antônio 11 

Carlos Santana Castro, Céphora Maria Sabarense, Christiane Jalles de Paula, Conrado 12 

Janevaim Braga, Diogo Carvalho Felício, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Elson Magalhães 13 

Toledo, Érika Savernini Lopes, Estêvão Coelho Teixeira, Exuperry Barros Costa, Fabiano 14 

Cesar Tosetti Leal, Fernanda Irene Bombonato, Fernando Marques de Almeida Nogueira, 15 

Flávio Iassuo Takakura, Heder Soares Bernardino, Heronides Soares Medeiros, Janayna 16 

Katyuscia Freire de Souza Ferreira, José Eugênio de Jesus Cardoso Graúdo, Josefa 17 

Alexanda Marques de Oliveira Ferreira, Julio Akashi Hernandes, Leonardo Willer de Oliveira, 18 

Liamara Scortegagna, Luana Roberta Oliveira de Medeiros Pereira, Ludmilla Savry dos 19 

Santos Almeida, Luís Carlos Lira, Lupércio França Bessegato, Marcella Alves Mascarenhas 20 

Nardelli, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Mercedes Marcilese, Mylene Cristina Santiago, 21 

Nelson Dantas Louza Junior, Patrícia Sá de Almeida Tavella, Paula Roberta Gabbai Armelin, 22 

Raphael Fortes Marcomini, Renata de Almeida Bicalho Pinto, Ricardo Mota Henriques, 23 

Rodrigo Alves Dias, Rodrigo Luis de Souza da Silva, Rogério Casagrande, Sabrina Pereira 24 

Paiva, Samuel Rodrigues Castro, Sandra Aparecida Faria de Almeida, Selva Maria 25 

Guimarães Barreto, Sonia Correa Lages, Thiago César Nascimento, Willsterman Sottani 26 

Coelho. Estavam presentes no Campus Governador Valadares (GV) os seguintes 27 

representantes: Alessa S. S. Brugiolo, Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro, Daniel Mendes 28 

Ribeiro, Elizangela Lourdes de Castro, Meirele Rodrigues Inácio da Silva, Regina 29 

Gendzelevski Kelmann, Rose Mara Ortega, Vinicius de Azevedo Couto Firme. Registram-se, 30 

ainda, a presença do Pró-Reitor Adjunto de Graduação, professor Cassiano Caon Amorim, 31 

da Coordenadora de Licenciaturas da PROGRAD, professora Angélica Cosenza Rodrigues 32 

e da Coordenadora de Assuntos e Registros Acadêmicos - substituta, Eliete Aparecida de 33 

Paula Cunha. Foram justificadas as ausências dos(as) seguintes Conselheiros(as):  Javer 34 

Volpini, Paulo Henrique Dias Menezes e Margareth Conceição Pereira. Ordem do dia: I – 35 

Ata das reuniões do dia 23 de agosto de 2018 e de 18 de setembro de 2018. A 36 

conselheira Josefa questionou a ata da reunião do dia 18 de setembro, alegando que o 37 

calendário acadêmico não havia sido aprovado naquela reunião. A Pró-Reitora lembrou que 38 

após as discussões referentes às datas do calendário acadêmico, o entendimento foi de que 39 

ele estava aprovado, ficando pendente apenas os ajustes da CDARA. A conselheira 40 

salientou que havia dois questionamentos: o primeiro, que o último dia para lançamento de 41 

notas do segundo semestre foi registrado no domingo; o segundo, que ela havia solicitado 42 

que houvesse nova data de ajuste departamental após o ajuste de matrículas pelo SIGA. 43 

Diante da manifestação, a pró-reitora colocou em apreciação de o calendário acadêmico já 44 

estava aprovado ou não. Na hipótese de não aprovação, seriam colocados em discussão as 45 

modificações propostas pela conselheira. Em votação, o calendário foi considerado 46 

aprovado na última reunião, com 10 abstenções e 01 voto contrário. Em seguida, as atas 47 

foram colocadas em votação, sendo aprovadas com 07 abstenções e 01 voto contrário. 48 

Ordem do dia II - Processos enviados ao CONGRAD - A Pró-Reitora colocou os 49 

processos em votação, de acordo com os seguintes blocos: Bloco 1 - Processos: nº 50 

015779/2018-67 - Alteração de disciplina - Departamento de Ciências Econômicas - 51 

Campus Governador Valadares, nº 015774/2018-34 - Alteração de disciplina - Departamento 52 

de Ciências Econômicas - Campus Governador Valadares, nº016273/2018-75 - Alteração de 53 

disciplina - Departamento de Ciências Básicas da Vida, nº 018110/2018-27 - Alteração de 54 

disciplinas - curso de odontologia - Campus Governador Valadares. Colocados em votação, 55 

foram aprovados por unanimidade. Bloco 2 - Processos: nº 014732/2012/2018-86 - Criação 56 

de disciplina - curso de Medicina, nº007539/2018-99 - Criação de disciplinas - curso de 57 

Engenharia Mecânica. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. Bloco 3 - 58 
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Processo: nº 013519/2018-57- Reintegração excepcional ao curso de Ciências Econômicas 59 

-  A pró-reitora esclareceu que o processo trata de solicitação de discente com o apoio da 60 

coordenação do curso. Aberta a discussão, a conselheira Josefa afirmou que há processos 61 

de dilatação nos quais há alteração do parecer da coordenação do curso, pela PROGRAD, 62 

concedendo a dilatação para estudantes que não teriam condições de conclusão do curso. 63 

A este respeito, a Pró-reitora afirmou que não tinha conhecimento do assunto e que o 64 

assunto deve ser discutido em outro momento, com a apresentação de processo para que 65 

todos tenham conhecimento dos fatos. Salientou que neste momento, o que se está em 66 

discussão é o pedido de reintegração de um estudante específico cujo parecer foi 67 

encaminhado aos conselheiros. A conselheira supramencionada ainda afirmou que 68 

estudantes com reprovação em todas as disciplinas num semestre já tiveram seu pedido de 69 

dilatação aprovado. A este respeito, a pró-reitora lembrou que a regra somente entrou em 70 

vigor neste semestre letivo, já que as resoluções nº 44/2018 e 45/2018, que alteram o RAG, 71 

foram aprovadas pelo CONGRAD no mês de maio. O pró-reitor adjunto ainda destacou que 72 

todos os processos são analisados pela PROGRAD considerando o disposto no RAG e a 73 

possibilidade conclusão de curso pelo discente. Ainda afirmou que grande parte dos 74 

estudantes que tiveram o benefício de dilatação já concluíram o curso.  Destacou que a 75 

comissão de acompanhamento acadêmico, em seus primeiros estudos, concluiu que muitos 76 

estudantes precisam apenas de mais um semestre para terminar os estudos.  O professor 77 

ainda afirmou que todas as decisões da pró-reitora são pautadas no regulamento, 78 

estudando-se caso a caso e baseadas em precedentes já existentes. Após este 79 

esclarecimento, houve a leitura do parecer da professora Ana Cristina, destacando-se o item 80 

3 - Parecer.  Colocado em regime de votação, o parecer foi aprovado com duas abstenções.  81 

 Ordem do dia: III – Projeto Pedagógico Institucional - PPI - das Licenciaturas – A pró-82 

reitora informou que a comissão que trabalhou na construção do PPI foi convidada a 83 

participar da reunião para subsidiar a discussão. Consultados, os conselheiros aprovaram a 84 

participação dos membros da comissão na reunião. Em seguida, a presidente fez breve 85 

explanação sobre a revitalização do fórum de licenciaturas, constituído de coordenadores 86 

dos cursos de licenciaturas, do qual foi destacada uma comissão para discutir e elaborar 87 

texto para ser discutido com os demais membros do fórum. Salientou que a comissão 88 

trabalhou por cerca de dois anos para a construção do PPI e afirmou que o intuito foi 89 

fortalecer a discussão entre os coordenadores dos cursos de licenciaturas antes de levá-lo 90 

ao CONGRAD. Em seguida, convidou a professora Angélica Cosenza para fazer a 91 

apresentação do documento. Em sua fala, a coordenadora das licenciaturas da PROGRAD 92 

apresentou os fundamentos do PPI, especialmente a Resolução CNE 2/2015 e o Plano 93 

Nacional de Educação. Destacou a necessidade de alinhamento do PDI (Plano de 94 

Desenvolvimento Institucional), com o PPI (Projeto Pedagógico Institucional) e com os 95 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. Afirmou que, para a discussão do PPI elaborado pela 96 

comissão, houve 7 reuniões do fórum, todas com quórum e registro em atas. Salientou que 97 

o documento busca a criação de uma identidade para os cursos de Licenciatura da UFJF, 98 

mas acolhendo as suas especificidades. Apresentou os núcleos que constituirão os cursos 99 

de licenciaturas: formação geral; aprofundamento da formação docente; profissionalizante, 100 

com ênfase para os estágios e o trabalho de formação docente como opcional; flexibilização  101 

e prática como componente curricular perpassando por todo o curso. Por fim, afirmou que o 102 

PPI foi aprovado na última reunião do fórum de licenciaturas por unanimidade, com a 103 

ausência de apenas dois conselheiros. Colocado em discussão, o professor Willsterman 104 

reiterou a solicitação feita Na última reunião do fórum, de que a carga horária de 3200 horas 105 

descrita no anexo do texto, fosse colocada como mínima, conforme indicado em todo o 106 

documento. O coordenador Flávio Takakura questionou sobre a PPI da Universidade e se o 107 

texto discutido agora, referente às licenciaturas, não ficaria em discordância com os cursos 108 

de bacharelado. A este respeito, a pró-reitora explicou que foi dada prioridade ao PPI das 109 

licenciaturas em razão dos prazos estabelecidos pela legislação referente a estes cursos e 110 

que no próximo ano, a perspectiva é de que se estabeleçam as discussões para os cursos 111 

de bacharelado. Além disso, a coordenadora das licenciaturas esclareceu que a Resolução 112 

2/2015 trata dos cursos de licenciaturas e que apresenta a exigência do PPI das 113 

licenciaturas, com a adequação dos Projetos pedagógicos a este documento. Colocado em 114 

votação, o PPI foi aprovado com 6 abstenções e 01 voto contrário. Encerrando o assunto, a 115 

pró-reitora agradeceu e parabenizou a comissão que trabalhou para a construção do PPI 116 
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com a condução da professora Angélica. A conselheira Mônica questionou se o CONGRAD 117 

definiria prazos para a implementação do PPI, para o que foi solicitado à professora 118 

Angélica que restabeleça as discussões do fórum de licenciaturas para o estabelecimento 119 

de calendário para a discussões dos projetos pedagógicos. Ordem do dia: IV - Calendário 120 

de reuniões ordinárias do CONGRAD para o ano 2019 -  Colocado em votação, foi  121 

aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente lembrou que a comissão que está 122 

estudando a resolução de Treinamento Profissional ainda não concluiu os seus trabalhos, 123 

mas que há a proposição de que os debates sejam acelerados para que a minuta de 124 

resolução possa ser discutida no CONGRAD. Por isso, comentou a necessidade de ocorrer 125 

outra reunião no mês de novembro, além da prevista no calendário, para a discussão desta 126 

resolução e outra, sobre tutoria apresentada pela DIAFF (que guarda relação com o 127 

acompanhamento acadêmico). Ordem do dia: V - Informes gerais -  1. Reunião do 128 

COGRAD - Colégio de Pró-Reitores, realizado em Juiz de Fora 1. Comissão responsável 129 

pelos editais da graduação – o pró-reitor adjunto informou que a comissão propõe a 130 

distribuição do montante destinado a cada campus (dois milhões para Juiz de Fora e 131 

seiscentos mil para Governador Valadares), dividindo o valor para os 74 cursos existentes, 132 

perfazendo valor de vinte e sete mil reais para cada um. Lembrou que na escolha dos livros 133 

seja dada prioridade à bibliografia básica dos projetos pedagógicos dos cursos. Explicou 134 

que os cursos de licenciatura e bacharelado receberiam recursos separadamente e que os 135 

cursos de educação a distância devem trabalhar em conjunto com os cursos presenciais. A 136 

presidente solicitou a inclusão da distribuição dos recursos destinados à compra de livros na 137 

pauta. Em votação, a inclusão de pauta foi aprovada com 1 voto contrário. Em regime de 138 

votação a proposta de distribuição dos valores para os cursos, conforme explicado acima, 139 

foi aprovada por unanimidade. 2 – reunião do COGRAD – o pró-reitor adjunto informou que 140 

a UFJF sediou a reunião do Colégio de Pró-Reitores com os seguintes temas: inclusão e 141 

permanência de pessoas com deficiência; composição de comissões para verificação da 142 

reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas; política de acompanhamento 143 

acadêmico. Lembrou que a comissão constituída pelo CONGRAD está aguardando o 144 

refinamento do trabalho do CGCO na ferramenta de levantamento de dados de evasão e 145 

retenção. 3. semana de Ciência e Tecnologia da UFJF – solicitou o incentivo aos 146 

estudantes para  participação da mostra de graduação, especialmente dos trabalhos de 147 

monitoria e de Treinamento Profissional. Após os informes, a Pró-Reitora de Graduação 148 

agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, 149 

que transcrevo, dato e assino.  150 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


