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ATA DA 233ª REUNIÃO DO COLEGIADO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Colegiado da Pró-Reitoria de 

Graduação, realizada no dia 7 de novembro de 2016, às 9 horas, na 

sala O-307. 

 

No dia sete de novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniram-se na sala O-307, 1 

sob a presidência da Pró-Reitora de Graduação, Profa. Dra. Lana Ermelinda da Silva dos 2 

Santos, os seguintes membros: Professores Deila Rosely Carneiro (Coordenadora do Curso de 3 

Biomedicina), Nelson José de Freitas da Silveira (Coordenador do Curso de Biotecnologia, 4 

ausentou-se às 11h33), Ricardo Menezes Salgado (Coordenador do Curso de Ciência da 5 

Computação), Márcia Cristina Bizinotto de Assunção (Coordenadora do Curso de Ciências 6 

Biológicas – Bacharelado, ausentou-se às 11h34), Sandro Barbosa (Coordenador do Curso de 7 

Ciências Biológicas – Licenciatura), Antônio Carlos Andrade Ribeiro (Coordenador do Curso 8 

de Ciências Sociais – Bacharelado), Elias Evangelista Gomes (Coordenador do Curso de 9 

Ciências Sociais – Licenciatura), Christianne Alves Pereira Calheiros (Coordenadora do 10 

Curso de Enfermagem), Ricardo Radighieri Rascado (Coordenador do Curso de Farmácia), 11 

Thirza Pavan Sorpreso (Vice-Coordenadora do Curso de Física), Juliana Bassalobre Carvalho 12 

Borges (Coordenadora do Curso de Fisioterapia), Clibson Alves dos Santos (Vice-13 

Coordenador do Curso de Geografia – Bacharelado, ausentou-se às 11h45), Gil Carlos 14 

Silveira Porto (Coordenador do Curso de Geografia – Licenciatura), Cláudio Umpierre Carlan 15 

(Coordenador do Curso de História), Eloésio Paulo dos Reis (Coordenador do Curso de 16 

Letras), José Paulo Carvalho dos Santos (Coordenador do Curso de Matemática, ausentou-se 17 

às 11h52), Eveline Monteiro Cordeiro de Azeredo (Coordenadora do Curso de Nutrição), 18 

Daniela Coelho de Lima (Coordenadora do Curso de Odontologia), Giovana Fátima Lima 19 

Martins (Coordenadora do Curso de Química – Bacharelado), Cláudia Torres (Coordenadora 20 

do Curso de Química – Licenciatura, compareceu às 9h45 e ausentou-se às 10h45), Plínio 21 

Rodrigues dos Santos Filho (Coordenador do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura, a 22 

Distância), Vanessa Cristina Girotto (Coordenadora do Curso de Pedagogia, a Distância, 23 

compareceu às 9h36), Marcelo Ribeiro Barison (Coordenador do Curso de Bacharelado 24 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia), Flávio Aparecido Gonçalves (Vice-Coordenador 25 

do Curso de Engenharia Ambiental), Carolina Del Roveri (Coordenadora do Curso de 26 
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Engenharia de Minas, compareceu às 9h40), Gislene Araújo Pereira (Coordenadora do Curso 27 

de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, ausentou-se às 11h15), Adílio Renê 28 

Almeida Miranda (Coordenador do Curso de Administração Pública), Alinne Alvim 29 

Franchini (Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas), Regina Aparecida Correa 30 

(Representante dos Servidores Técnico-administrativos), Luciana Maria Oliveira Ribeiro 31 

(Representante dos Servidores Técnico-administrativos), Aline Pereira Ribeiro (Representante 32 

dos Servidores Técnico-administrativos), Mayara Hellen Lemes Rossato (Representante 33 

Discente), Leonardo Souza Ferreira (Representante Discente), Erikson Thiago Silva Lima Luz 34 

(Representante Discente), Rodrigo Clemente Gois (Representante Discente), Vanja Myra 35 

Barroso Vieira da Silveira (Diretora do Departamento de Registros Gerais e Controle 36 

Acadêmico). Para os Campi Avançados de Varginha – MG e de Poços de Caldas – MG, esta 37 

reunião foi realizada por webconferência. A Presidente do Colegiado iniciou a reunião 38 

justificando o motivo desta. Em seguida, esclareceu que foi solicitada à reitoria orientações 39 

sobre o andamento que deverá ser dado às questões relacionadas à interrupção do calendário 40 

acadêmico, sendo informada por essa de que, é do seu entendimento, que os processos 41 

relacionados às atividades previstas no calendário acadêmico sejam analisados e deliberados 42 

pelo Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação. A Profa. Lana colocou em votação a inclusão 43 

de cinco processos fora de pauta, publicados na intranet. A inclusão dos processos foi 44 

aprovada por unanimidade, com vinte e nove votos favoráveis. Em seguida, a Profa. Lana 45 

colocou em votação a inclusão de outros quatro processos fora de pauta. A solicitação foi 46 

aprovada por unanimidade, com vinte e nove votos favoráveis. 01) Processo nº 47 

23087.012126/2016-95 – Solicitação de regime especial de estudos aos discentes 48 

internacionais em mobilidade acadêmica – ARINTER. Após análise e discussão, o Colegiado 49 

da Prograd aprovou, com vinte e cinco votos favoráveis, um contrário e cinco abstenções, a 50 

solicitação de regime especial de estudos para os discentes internacionais em mobilidade 51 

acadêmica na UNIFAL-MG, no âmbito dos Programas BRACOL e BRAMEX, encaminhada 52 

pelo Assessor de Relações Interinstitucionais desta instituição, Prof. Dr. Masaharu Ikegaki. 53 

02) Processo nº 23087.012118/2016-49 – Realização da 6ª- Semana da Química durante o 54 

período de greve e ocupação. O Prof. Sandro Barbosa perguntou se haveria público? A Profa. 55 

Giovana Fátima Lima Martins disse que sim, e justificou a necessidade de manter a data da 6ª 56 

Semana da Química, considerando que, seria mais fácil manter a data do que ressarcir os 57 

inscritos. Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, com vinte e oito votos favoráveis, 58 
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um contrário e quatro abstenções, a solicitação de realização da 6ª Semana da Química, 59 

incluída no calendário acadêmico pela Resolução 025/2016, durante o período de greve. 03) 60 

Processo nº 23087.012058/2016-64 – Requerimento para que os acadêmicos do último 61 

período do curso de Odontologia possam finalizar suas atividades presenciais, no final do ano 62 

de 2016. A coordenadora do Curso de Odontologia, Daniela Coelho de Lima, justificou o 63 

pedido dos alunos destacando que estes gostariam de continuar as atividades para concluir o 64 

curso. A Profa. Lana pediu à coordenadora para falar do convênio com o SUS. A Profa. 65 

Daniela falou da importância do convênio com o SUS. A Profa. Lana disse que é da área de 66 

saúde e que gostaria de expor a questão dos convênios, pontuando a dificuldade de conseguir 67 

espaços/campos de convênio, tendo em vista que em Alfenas há mais de um curso de 68 

Enfermagem, Odontologia, Farmácia e Medicina. O Prof. Eloésio perguntou qual a relação 69 

entre as disciplinas e o atendimento aos pacientes. A Profa. Daniela afirmou que eram 70 

disciplinas práticas e teóricas. O Prof. Plínio Rodrigues dos Santos Filho afirmou que era 71 

importante manter os convênios, o estágio e o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 72 

solicitando que fosse votado separadamente.  Rodrigo Clemente Gois disse que concordava 73 

com o Prof. Plínio. A Profa. Christianne Alves Pereira Calheiros disse que se os alunos 74 

tiverem que repor estas aulas no próximo ano, ficarão em desigualdade em relação aos 75 

demais. O Prof. Cláudio Umpierre Carlan disse que é necessário considerar que estes alunos 76 

estão quase concluindo o curso. O Prof. Ricardo Radighieri Rascado afirmou que alguns 77 

alunos do Curso de Farmácia participaram de processos seletivos e deveriam sair para estágio 78 

no primeiro semestre letivo de 2017. Dessa forma, pediu para não votarem separado 79 

disciplinas teóricas e disciplinas práticas.  Erikson Thiago Silva Lima Luz sugeriu que a 80 

votação fosse feita separadamente, conforme sugestão do Prof. Plínio Rodrigues dos Santos 81 

Filho, pois o contrário seria “furar” a greve. Vanja  Myra Barroso Vieira da Silveira destacou 82 

que no processo os alunos afirmam que são do último período, mas ressaltam que podem ter 83 

matrícula nos diferentes períodos do curso. A Profa. Giovana Fátima Lima Martins disse que 84 

compreende as exceções, mas que se abrirem para os cursos da área da saúde, deverão abrir 85 

para os outros cursos também. O Colegiado deliberou, com vinte votos favoráveis, dez 86 

contrários e quatro abstenções, por votar separado a continuidade do estágio e a continuidade 87 

das aulas. Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, com trinta e dois votos favoráveis, 88 

um contrário e uma abstenção, a continuidade do estágio durante o período de greve para os 89 

alunos do último período do Curso de Odontologia; e deliberou, desfavoravelmente, pela 90 
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continuidade das aulas, com vinte votos contrários e catorze favoráveis. 04) Processo nº 91 

23087.011982/2016-23 – Continuidade do estágio do Curso de Fisioterapia frente a greve 92 

estudantil. A Profa. Juliana Bassalobre Carvalho, coordenadora do Curso de Fisioterapia 93 

pediu para que fosse votado junto com este processo o nº 23087.012187/2016-52, uma vez 94 

que se tratava do mesmo assunto. O Prof. Sandro Barbosa perguntou se os professores estão 95 

de acordo em dar continuidade ao TCC e disse que, se houver exceção para um curso, deverá 96 

haver para todos. Disse que no Biogen (Ciências Biológicas) as atividades não pararam, mas 97 

que vão aguardar o novo calendário para marcarem as defesas. A Profa. Juliana disse que está 98 

tudo pronto e só falta os alunos defenderem. Também destacou que os alunos farão o ENADE 99 

este ano. O Prof. Cláudio Umpierre Carlan disse que abriria para todos a exceção quanto ao 100 

TCC. A Profa. Lana disse que TCC e estágio não são disciplina, são componentes curriculares 101 

e que os coordenadores deveriam levar esta discussão para os colegiados dos cursos. O Prof. 102 

Elias disse que a UNIFAL-MG é uma universidade só, e que aprovar a continuidade do TCC 103 

seria abrir precedente e que isso poderia pressionar os professores a “furarem” a greve. O 104 

Prof. Eloésio destacou a importância de buscar equilíbrio entre os dois extremos. Após análise 105 

e discussão, o Colegiado aprovou, com trinta e três votos favoráveis e dois contrários, a 106 

continuidade do estágio durante o período de greve para os alunos do último período do Curso 107 

de Fisioterapia; e deliberou, favoravelmente, pela continuidade dos Trabalhos de Conclusão 108 

de Curso para este mesmo público, com vinte votos favoráveis, catorze contrários e uma 109 

abstenção. O Prof. Cláudio Umpierre Carlan disse que se abre para um, deve abrir para todos. 110 

O Prof. Sandro Barbosa disse que, uma vez que abriu a exceção para um, deveria abrir para 111 

todos. Disse ainda que se sentia desconfortável em relação à primeira votação, pois se há 112 

exceção para as defesas e TCCs, deveria haver também para as outras disciplinas da 113 

Odontologia. A Profa. Christianne Alves Pereira Calheiros afirmou que a UNIFAL-MG foi 114 

pioneira na greve, que a Assembleia dos docentes foi significativa, mas que é necessário 115 

manter o direito dos alunos do último período. O Prof. Gil Carlos Silveira Porto disse que 116 

mesmo não concordando com em abrir exceções, tendo em vista o princípio da isonomia, o 117 

que for deliberado para um curso deve ser deliberado para todos. Foi votado o 118 

encaminhamento do Prof. Sandro Barbosa para a continuidade do TCC para todos os cursos. 119 

Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, com dezoito votos favoráveis, nove contrários 120 

e oito abstenções, a continuidade do TCC para os alunos do último período de todos os 121 

cursos, nos casos em que houver concordância entre docentes e discentes. O Prof. Ricardo 122 
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Radighieri Rascado se posicionou contrário à decisão, tendo em vista que, para que os alunos 123 

do Curso de Farmácia possam sair para o estágio no primeiro semestre de 2017 precisam 124 

concluir disciplinas teóricas. Rodrigo Clemente Gois disse que não entendeu o 125 

posicionamento do Colegiado ao votar desfavorável à conclusão das disciplinas teóricas pelos 126 

alunos do último período do Curso de Odontologia, impedindo-os de concluírem o curso, e ao 127 

votar favorável para que os alunos do Curso de Fisioterapia defendessem seus TCCs, a fim de 128 

concluírem o curso. A Profa. Daniela Coelho de Lima pediu isonomia na votação, afirmando 129 

que o que vale para um curso deve valer para todos. Após análise e discussão, o Colegiado 130 

aprovou, com trinta e três votos favoráveis, um contrário e uma abstenção a continuidade do 131 

estágio para os alunos do último período de todos os cursos, nos casos em que houver 132 

concordância entre docentes e discentes. 05) Processo nº 23087.012097/2016-61 – 133 

Requerimento de Regime Especial de discentes do Curso de Biotecnologia. Após análise e 134 

discussão, o Colegiado indeferiu a solicitação das acadêmicas Beatriz Lonardoni Fonoff e 135 

Gabrielle Bassi para conclusão de disciplinas teóricas, haja vista que, foi aprovada por este 136 

conselho a excepcionalidade apenas para o estágio e Trabalho de Conclusão de Curso para 137 

alunos que estão no último período da graduação. 06) Processo nº 23087.012054/2016-86 – 138 

Requerimento para que os acadêmicos do último período do curso de Farmácia possam 139 

finalizar suas atividades presenciais, no final do ano de 2016. Foi votado com este, o Processo 140 

nº 23087.012055/2016-21, que tratava do mesmo assunto. Após análise e discussão, o Colegiado 141 

aprovou, com trinta e três votos favoráveis, um contrário e uma abstenção a continuidade do 142 

estágio para os alunos do último período do Curso de Farmácia; e deliberou, favoravelmente, 143 

pela continuidade dos Trabalhos de Conclusão de Curso do Curso de Farmácia para este 144 

mesmo público, nos casos em que haja concordância entre o docente e os discentes, com 145 

dezoito votos favoráveis, nove contrários e oito abstenções. 07) Processo nº 146 

23087.012150/2016-24 – Pedido de exceção à paralisação para continuidade das atividades. O 147 

Prof. Sandro Barbosa pediu que fosse votado com esse processo outro de nº 23087. 148 

012192/2016-65, sobre o mesmo assunto, e o Colegiado deliberou favoravelmente. O Prof. 149 

Clibson Alves dos Santos disse que tem uma viagem programada para o Pantanal e que os 150 

alunos já depositaram o dinheiro. O Prof. Ricardo Radighieri Rascado falou que os alunos 151 

também gastaram dinheiro com os processos seletivos. A Profa. Thirza disse que o calendário 152 

da universidade é diferente do da escola, e perguntou qual a orientação da Prograd. A Profa. 153 

Lana disse que esta orientação é feita pelo Colegiado, e não pela Prograd. Foi colocada em 154 
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votação a continuidade das viagens/trabalhos de campo/visitas técnicas de graduação nos 155 

casos em que houver concordância entre docentes e discentes. O Colegiado aprovou, com 156 

dezenove votos favoráveis, cinco contrários e oito abstenções a continuidade das 157 

viagens/trabalhos de campo/visitas técnicas de graduação nos casos em que houver 158 

concordância entre docentes e discentes. 08) Processo nº 23087.012143/2016-22 – 159 

Solicitação de continuidade das atividades de estágio de discentes do Curso de Farmácia no 160 

Laboratório Núcleo de Controle de Qualidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. O 161 

Prof. Eloésio disse que ter o laboratório funcionando pode dar a impressão de que a UNIFAL-162 

MG não está em greve. O Prof. Ricardo Radighieri Rascado explicitou as atividades que são 163 

realizadas no laboratório. Após análise e discussão, o Colegiado aprovou, com trinta e três 164 

votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, a continuidade do estágio para as alunas 165 

Adriana Kaori Kakazu, matrícula 2012.1.02.001, Letícia Castro Dias Silva, matrícula 166 

2012.1.02.030, Laura de Almeida Pinheiro, matrícula 2012.1.02.027, e Rafaela Cristina 167 

Franco, discentes do último período do Curso de Farmácia. 09) Processo 168 

23087.012200/2016-73 - Solicitação excepcional de continuidade das atividades de Estágio 169 

Curricular do 8º e 9º períodos do Curso de Enfermagem. A Profa. Christianne Alves Pereira 170 

Calheiros explicitou o conteúdo do processo, ressaltando que se os alunos interromperem o 171 

estágio agora, poderão ter dificuldades na busca por campos de estágio no próximo ano. Após 172 

análise e discussão, o Colegiado da Prograd aprovou a continuidade dos Trabalhos de 173 

Conclusão de Curso durante a interrupção do calendário acadêmico para os alunos que estão 174 

no último período do Curso de Enfermagem, nos casos em que houver concordância entre os 175 

docentes e discentes, e a continuidade do estágio durante a interrupção do calendário 176 

acadêmico para os discentes que estão no 8º e 9º período do Curso de Enfermagem, nos casos 177 

em que houver concordância entre os docentes e discentes. 10) Questionamento do diretor do 178 

Instituto de Ciências Exatas sobre qual órgão aprovará as excepcionalidades relacionadas às 179 

aulas que serão ministradas – ICEX. Com relação a este item, a Prograd esclarece que foi 180 

encaminhado ao diretor do ICEX um e-mail informando que foi solicitada à reitoria 181 

orientações sobre o andamento que deverá ser dado às questões relacionadas à interrupção do 182 

calendário acadêmico, e essa informou que, é do seu entendimento, que os processos 183 

relacionados às atividades previstas no calendário acadêmico sejam analisados e deliberados 184 

pelo Colegiado da Pró-Reitoria de Graduação. Por este motivo este item não foi discutido na 185 

reunião. 11) Ata da reunião do Colegiado do Curso de Fisioterapia se posicionando contra a 186 
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interrupção do Calendário. Retirada de pauta a pedido do Colegiado do Curso. 12) Solicitação 187 

de informação sobre a continuidade das viagens de graduação – Setor de transporte. O 188 

Colegiado aprovou, com dezenove votos favoráveis, cinco contrários e oito abstenções a 189 

continuidade das viagens/trabalhos de campo/visitas técnicas de graduação nos casos em que 190 

houver concordância entre docentes e discentes. 13) Solicitação de informação sobre 191 

atividades acadêmicas – Nutrição. Retirada de pauta a pedido da coordenação do curso. 14) 192 

Solicitação de informação sobre atividades acadêmicas – Ciências Biológicas – 193 

Bacharelado. Como as discussões realizadas anteriormente abarcavam este questionamento, 194 

o questionamento feito pela coordenadora do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado não 195 

foi discutido na reunião. Foi colocada em votação a inclusão de dois processos fora de pauta e 196 

o Colegiado deliberou favoravelmente, por unanimidade, com vinte e nove votos favoráveis. 197 

15) Processo 23087.012240/2016-15 – Regime Especial de estudos durante o período de 198 

greve. Após análise e discussão, o Colegiado da Prograd aprovou, com dezoito votos 199 

favoráveis, nove contrários e oito abstenções, a continuidade do Trabalho de Conclusão de 200 

Curso durante o período de greve para os alunos do último período do Curso de Matemática; e 201 

deliberou, favoravelmente, pela continuidade do estágio para o mesmo público, com trinta e 202 

três votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. 16) Processo 23087.012233/2016-13 – 203 

Cancelamento de matrícula. Após análise e discussão, o Colegiado da Prograd aprovou, com 204 

onze votos favoráveis, nove contrários e nove abstenções, o cancelamento de matrícula da 205 

acadêmica Gabriele David dos Santos, matrícula 2012.1.05.015, na disciplina optativa 206 

DCB40 Reprodução Humana, ministrada pela Profa. Andrea Mollica do Amarante Paffaro. A 207 

reunião foi encerrada ao meio dia. Nada mais a registrar, eu, Regina Aparecida Correa, 208 

Técnica em Assuntos Educacionais lotada na Prograd, lavrei a presente ata que segue 209 

devidamente assinada. 210 

Lana Ermelinda da Silva dos Santos 211 

Adílio Renê Almeida Miranda 212 

Alinne Alvim Franchini 213 

Antônio Carlos Andrade Ribeiro 214 

Carolina Del Roveri 215 

Christianne Alves Pereira Calheiros 216 

Cláudia Torres 217 

Cláudio Umpierre Carlan 218 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG 

Pró-Reitoria de Graduação 
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700.   Alfenas/MG.   CEP 37130-000 

Fone: (35) 3299-1000. Fax: (35) 3299-1063     

 

 

Clibson Alves dos Santos 219 

Daniela Coelho de Lima 220 

Deila Rosely Carneiro 221 

Elias Evangelista Gomes 222 

Eloésio Paulo dos Reis 223 

Erikson Thiago Silva Lima Luz 224 

Eveline Monteiro Cordeiro de Azeredo 225 

Flávio Aparecido Gonçalves 226 

Giovana Fátima Lima Martins 227 

Gil Carlos Silveira Porto 228 

Gislene Araújo Pereira 229 

Isabelle Medeiros de Freitas 230 

José Paulo Carvalho dos Santos 231 

Juliana Bassalobre Carvalho Borges 232 

Leonardo Souza Ferreira 233 

Luciana Maria Oliveira Ribeiro 234 

Marcelo Ribeiro Barison 235 

Márcia Cristina Bizinotto de Assunção 236 

Mayara Hellem Lemes da Silveira 237 

Nelson José de Freitas da Silveira 238 

Plínio Rodrigues dos Santos Filho 239 

Ricardo Menezes Salgado 240 

Ricardo Radighieri Rascado 241 

Rodrigo Clemente Gois 242 
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Vanessa Cristina Girotto 246 
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