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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 21 2 

(VINTE E UM) DE FEVEREIRO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE), ÀS 9 (NOVE) 3 

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

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 5 

às 9 (nove) 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, Adriana Gomes de Oliveira, Alice Gonçalves Arcuri, André Calil e Silva, 11 

André Carvalho Mol da Silva, Antônio Carlos Santana Castro, Bruno Henrique Dias, 12 

Carla Couto de Paula Silvério, Carlos Eduardo Santos Maia, Carlos Raimundo 13 

Andrade Lima, Celso Neiva Campos, Céphora Maria Sabarense, Christiane Jalles de 14 

Paula, Conrado Janevaim Braga, Dionéia Evangelista Cesar, Eduardo Ferreira da 15 

Silva, Eduardo Sérgio Leão de Souza, Eduardo Simões de Almeida, Elisa Rodrigues, 16 

Estêvão Coelho Teixeira, Exuperry Barros Costa, Fabiano Cesar Tosetti Leal, 17 

Fernanda Claudia Alves Campos, Fernanda Irene Bombonato, Fernando Marques de 18 

Almeida Nogueira, Frederico Freire Rosa, Guilherme Tropia Barreto de Andrade, 19 

Heder Soares Bernardino, Heronides Soares Medeiros, Humberto Schubert Coelho, 20 

Ivan Bilheiro Dias Silva, Ivana Lúcia Damásio Moutinho, Janayna Katyuscia Freire de 21 

Souza Ferreira, Javer Wilson Volpini, Jonathas Batista Gonçalves Silva, Jordan 22 

Henrique de Souza, Josefa Alexandra Marques de Oliveira Ferreira, Luana Roberta 23 

Oliveira de Medeiros Pereira, Ludmilla Savry dos Santos Almeida, Luiz Antonio Sodré 24 

Costa, Lupércio França Bessegato, Marcella Alves Mascarenhas Nardelli, Marcelo 25 

Lobosco, Margareth Conceição Pereira, Maria Cecília Simões, Mayra Cristina Pereira, 26 

Mercedes Marcilese, Nara Liana Pereira Silva, Nilson Assunção Alvarenga, Olavo 27 

Pereira, Patrícia Sá de Almeida Tavella, Paulo Henrique Dias Menezes, Paulo Victor 28 

Cota de Oliveira, Reginaldo Braz Batista, Renata de Almeida Bicalho Pinto, Rodrigo 29 

Ferraz de Almeida, Rodrigo Luis de Souza da Silva, Sabrina Pereira Paiva, Sérgio 30 

Guilherme de Assis Vasconcelos, Tarcísio Jorge Santos Pinto, Thiago César 31 

Nascimento, Thiago Vieira Nogueira Coelho. Participaram via webconferência os(as) 32 

seguintes Conselheiros(as) do Campus Governador Valadares (GV): Cristina Martins 33 

Coelho, Eliseu Aldrighi Münchow, Elizângela Lourdes de Castro, Maria Gabriela 34 

Parenti Bicalho, Meirele Rodrigues Gonçalves, Simone de Araújo Medina Mendonça, 35 

Vinícius de Azevedo Couto Firme. Registra-se, ainda, a presença do Coordenador de 36 

Assuntos e Registros Acadêmicos, Mussolini Sutana Fernandes. Foram justificadas 37 

as ausências dos(as) seguintes Conselheiros(as): Ana Paula Figueiredo Guedes 38 

Delage, Anderson Pires da Silva, Flávio Iassuo Takakura, Liamara Scortegagna, 39 

Luciana Conceição Dias Campos, Mônica de Lourdes de Araujo Silva, Nelson Dantas 40 

Louza Junior, Sandra Aparecida Faria de Almeida. A Senhora Presidente deu as boas-41 

vindas, agradeceu a presença de todos, e iniciou a pauta do dia. Ordem do dia: I – 42 

Ata da reunião do dia 6 de dezembro de 2018. Colocada em apreciação e não 43 

havendo manifestações, a ata foi encaminhada para votação, sendo aprovada com 1 44 

(uma) abstenção. Ordem do dia: II – A Pró-Reitora colocou os processos em votação, 45 

de acordo com os seguintes blocos: Bloco 1 - Processos: nº 22347/2018-11 - 46 

Alteração de disciplina - Departamento de Química, relator professor Rodrigo Alves 47 

Dias; nº 022173/2018-88 - Alteração de disciplina - Curso de Pedagogia, relatora 48 

professora Christiane Jalles de Paula; nº 020518/2018-69 - Alteração de disciplina - 49 

Curso de Engenharia de Produção, relator professor Fabiano Cesar Tosetti Leal. 50 

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

020364/2018-02 - Criação de disciplina - Curso de Ciências Econômicas, relatora 52 

professora Janayna Katyuscia Freire de Souza Ferreira; nº 020366/2018-02 - Criação 53 
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de disciplina - Curso de Ciências Econômicas, relatora professora Janayna Katyuscia 54 

Freire de Souza Ferreira. Colocados em votação, os processos foram aprovados por 55 

unanimidade. Bloco 3 - Processo nº 014547/2015-49 - Alteração do Projeto 56 

Pedagógico - Curso de Ciências Econômicas, relatora professora Janayna Katyuscia 57 

Freire de Souza Ferreira. Colocado em votação, o processo foi aprovado por 58 

unanimidade. Bloco 4 - Processo nº 014767/2017-34 - Redução do número de vagas 59 

- Curso de Fisioterapia - Campus Governador Valadares (GV), relatora professora 60 

Ivana Lúcia Damásio Moutinho. Após manifestações dos conselheiros, a Senhora 61 

Presidente esclareceu quais foram os trâmites do processo. Disse que a situação do 62 

curso já havia sido comunicada em reunião da Administração no Campus GV e, 63 

naquele momento, após a apresentação das dificuldades do curso, ficara acordado 64 

que se buscaria mais subsídios ao processo, o qual deveria passar por todas as 65 

instâncias do campus, para depois ser enviado ao parecerista e encaminhado ao 66 

Congrad. Com a palavra, a Coordenadora do Curso, Cristina Martins Coelho, 67 

esclareceu as dúvidas colocadas pelos conselheiros. Informou que atualmente o curso 68 

conta com 15 (quinze) docentes, quantitativo pactuado com o Ministério da Educação 69 

e que não atenderá à necessidade de supervisão nas aulas práticas em relação ao 70 

número de discentes. Após discussão e questionamentos, a Senhora Presidente 71 

sugeriu a complementação do processo com os seguintes dados: análise de evasão, 72 

número de retidos, número de alunos por período, porcentagem de disciplinas 73 

trabalhadas por outros departamentos, número de docentes afastados e planejamento 74 

dos afastamentos. Disse, então, que retiraria o processo de pauta e encaminharia as 75 

sugestões discutidas nesta reunião à coordenação do curso. Comunicou que, quando 76 

o processo voltar para discussão no Congrad, ficará disponibilizado na Secretaria da 77 

Prograd para os conselheiros que se interessarem em consultá-lo na íntegra. Bloco 78 

5 - Processo nº 013631/2018-98 - Desligamento no curso de Bacharelado 79 

Interdisciplinar em Artes e Design, relatora professora Mylene Cristina Santiago. A 80 

Senhora Presidente perguntou se havia algum questionamento sobre o processo. O 81 

Conselheiro Frederico Freire Rosa se manifestou, dizendo que não ficou clara a forma 82 

como se deu o desligamento, considerando o bom desempenho da discente no 83 

primeiro período do curso. Destacou que o processo toca no item IV da pauta desta 84 

reunião, referente ao acompanhamento acadêmico, e pediu, então, esclarecimentos 85 

sobre como foi o processo de desligamento. Uma vez que a coordenadora 86 

responsável pela abertura do processo não estava presente, o Coordenador do Curso 87 

de Design, André Carvalho Mol da Silva, prestou algumas informações, de acordo 88 

com o que havia tomado conhecimento. Disse que foram dadas todas as 89 

oportunidades à aluna de retornar ao curso ou de procurar a coordenação, no entanto, 90 

houve um distanciamento por parte da discente. Concordou ser uma situação muito 91 

delicada, mas ressaltou que fora um caso extremo após todas as formas de contato e 92 

de oportunidades concedidas conforme o Regulamento Acadêmico da Graduação – 93 

RAG. O Conselheiro Frederico Rosa destacou que sua preocupação é quando o 94 

desligamento é feito sem antes ser oferecida a possibilidade de acompanhamento 95 

acadêmico. Em resposta, a Senhora Presidente ressaltou que, embora seja um 96 

procedimento burocrático, e que seja necessário avançar, a dilatação de prazo passa 97 

pela coordenação de curso, a qual faz todo um planejamento junto ao aluno, e que 98 

dificilmente essa matéria chega ao Congrad, pois o prazo dado vai sendo suficiente 99 

para que o discente conclua o curso. Disse ter havido um empenho para que esses 100 

casos sejam sempre bem sucedidos. A Conselheira Josefa Alexandra Marques de 101 

Oliveira Ferreira relatou que no Bacharelado Interdisciplinar de Ciências Humanas 102 

existem situações semelhantes à apresentada e que normalmente só chega ao 103 

coordenador quando o aluno está atingindo o tempo máximo para se formar. Sugeriu, 104 

então, o seguinte encaminhamento: estabelecer uma carga horária mínima para o 105 

aluno ser aprovado naquele semestre e conceder, semestre a semestre, uma 106 
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renovação com base em ele ter cumprido essa carga horária mínima no semestre 107 

anterior. A Pró-Reitora de Graduação respondeu que a conselheira e demais 108 

interessados poderiam redigir suas propostas, para serem trazidas posteriormente ao 109 

Congrad e se pensar na possibilidade de fazer algum acréscimo sobre essa matéria 110 

no RAG. A Conselheira Josefa Ferreira disse que a proposta de encaminhamento 111 

seria, em relação ao processo apresentado, que não seja aprovado o parecer de 112 

desligamento e seja concedido um semestre a mais à aluna, com exigência de carga 113 

horária mínima para aprovação, a ser definida pela coordenação. A Senhora 114 

Presidente explicou que essa proposição iria contra o RAG, mas colocaria o parecer 115 

do processo em votação e, caso não fosse aprovado, encaminharia então a 116 

proposição da conselheira. Após discussão, o parecer foi colocado em votação e 117 

aprovado, com 7 (sete) votos contrários e 11 (onze) abstenções. Bloco 6 - Processo 118 

nº 021848/2018-71 - Revisão de decisão de avaliação - disciplina de Sociologia I, 119 

relatora professora Sabrina Pereira Paiva. Colocado em votação, o processo foi 120 

aprovado com 3 (três) abstenções. Bloco 7 - Processo nº 023737/2018-08 - Criação 121 

das disciplinas eletivas, relatora professora Dionéia Evangelista Cesar. Colocado em 122 

votação, o processo foi aprovado por unanimidade. Bloco 8 - Processo nº 123 

023739/2018-99 - Atualização no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 124 

Enfermagem referente ao Estágio Curricular Supervisionado, relatora professora 125 

Dionéia Evangelista Cesar. Colocado em votação, o processo foi aprovado por 126 

unanimidade. Ordem do dia: III – Lançamento das ementas traduzidas. A Senhora 127 

Presidente informou que a Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com a Diretoria de 128 

Relações Internacionais, conseguiu finalizar a revisão de todas as ementas que foram 129 

traduzidas para o inglês, as quais já estão disponíveis na página da Prograd. Disse 130 

que estão faltando algumas ementas não enviadas na época solicitada, cujas 131 

traduções ainda serão realizadas. Comunicou haver uma ideia de se fazer, 132 

futuramente, a tradução para o espanhol, por isso, seria importante manter os 133 

documentos atualizados. Ordem do dia: IV – Projeto Especial de Acompanhamento 134 

Acadêmico. O Pró-Reitor adjunto de Graduação esclareceu que o RAG prevê alguns 135 

índices para a realização do acompanhamento acadêmico, mas a Instituição ainda 136 

não conseguira, em termos estruturais, promover o funcionamento de forma adequada 137 

e eficiente. Pensando então em uma maneira de se fazer um acompanhamento para 138 

além do que já é feito pelos cursos, no ano passado a Prograd solicitara ao Conselho 139 

Superior – Consu – que a UFJF destinasse um recurso para promover o 140 

acompanhamento, envolvendo tutoria. O Consu destinara, então, 100 (cem) mil reais 141 

para o ano de 2018 e 100 (cem) mil reais para o ano de 2019, para a implementação 142 

de uma política de acompanhamento. Ano passado o recurso só ficara disponível no 143 

segundo semestre e não fora possível fazer um edital, mas o recurso está disponível 144 

este ano. Na comissão designada em 2018, uma das discussões fora a possibilidade 145 

de criação de uma bolsa, hoje no valor de 400 (quatrocentos) reais, mas esse 146 

quantitativo daria um número de bolsas muito pequeno, não sendo possível atender a 147 

toda a UFJF. A proposta seria, então, de se criar um projeto especial de 148 

acompanhamento acadêmico vinculado à resolução de monitoria, já que uma nova 149 

resolução demandaria mais tempo. Assim, seria possível iniciar os trabalhos talvez 150 

em abril deste ano. Com a palavra, a Senhora Presidente reforçou que as bolsas têm 151 

prazo determinado, não havendo previsão de que sejam contínuas. Após discussão 152 

sobre o tempo de conclusão dos trabalhos da comissão supramencionada, a Pró-153 

Reitora de Graduação colocou em votação a criação do projeto especial de 154 

acompanhamento acadêmico com base na resolução de monitoria. Aprovado, com 1 155 

(uma) abstenção. Ordem do dia: V – Memorando nº 2/2019 – Coordenação do Curso 156 

de Medicina Veterinária. A Senhora Presidente passou a palavra ao coordenador do 157 

curso, o qual explicou os motivos do envio do memorando ao Congrad. Discutiu-se 158 

sobre os critérios de prioridade para matrículas em disciplinas eletivas, conforme 159 
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disposto no artigo número 24 do RAG. Em votação, a solicitação em pauta foi 160 

aprovada, com 1 (uma) abstenção. Ordem do dia: VI – Outros assuntos. A Senhora 161 

Presidente informou que o material elaborado pela Comissão de Matrículas fora 162 

encaminhado ao Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional – CGCO – após 163 

aprovação do Congrad e está sendo trabalhado, mas ainda não se tem previsão do 164 

término para real implantação. Sobre a Comissão de Ingresso, informou que a portaria 165 

de criação era válida por 60 (sessenta) dias, mas fora solicitada prorrogação, a ser 166 

votada na reunião de fevereiro do Consu. Em seguida, informou que na próxima 167 

semana irá a Brasília para participar de reunião do Colégio de Pró-Reitores de 168 

Graduação, na qual será debatida a alteração na Lei de Diretrizes e Bases, referente 169 

à frequência por motivos religiosos. Disse que trará mais informações sobre o assunto 170 

no próximo Congrad. Com relação ao memorando enviado pela Pró-Reitoria de 171 

Extensão, sobre a inserção da Extensão nos currículos da Graduação, disse que já 172 

recebera as resoluções para ciência e encaminhamento da temática de acordo com 173 

cada curso. Em seguida, comunicou que o ciclo do Enade deste ano engloba os 174 

cursos da área de saúde. Com isso, para a colação de grau do final do ano, gostaria 175 

de alertar para que os coordenadores de curso já fiquem atentos e já comecem a 176 

informar aos seus alunos que não é possível colar grau antes da publicação da lista 177 

do Inep. Disse que irá encaminhar uma correspondência para as direções, 178 

coordenações de cursos de saúde, presidências de COE, e para os estudantes, já 179 

falando sobre as inscrições, a realização e impedimento da colação de grau antes da 180 

listagem efetiva do Inep. Com a palavra, o Pró-Reitor adjunto de Graduação informou 181 

que irá agendar reunião para tratar das adequações nos Projetos Pedagógicos dos 182 

Cursos de licenciatura. Comunicou, ainda, que no Colégio de Pró-Reitores de 183 

Graduação da próxima semana também haverá discussão sobre mudança nos 184 

registros dos diplomas, a qual poderá interferir na colação de grau. A Senhora 185 

Presidente solicitou que os coordenadores comecem a pensar em possibilidades de 186 

alterações na resolução de vagas ociosas, visto que, quando colocada em execução, 187 

surgiram questões a serem revistas no documento. Após os informes, a Pró-Reitora 188 

de Graduação agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Para constar, 189 

lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.  190 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 


