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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSEPE

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas, mediante prévia convocação,
realizou-se a terceira reunião ordinária da Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – Consepe, por meio de videoconferência, sob a Presidência da Senhora Pró-reitora de
Graduação, Geranilde Costa e Silva, e com a presença dos seguintes membros: Sérgio Krieger
Barreiras(representante dos coordenadores de cursos de graduação); Silvia Helena Roberto de Sena
(representante dos coordenadores de cursos de graduação) e Clarisse Goulart Paradis (representante
docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês). Encontram-se vagos: um
representante dos coordenadores de cursos de graduação; dois representantes docentes; um
representante discente da graduação e um representante dos TAEs. I. ABERTURA DOS TRABALHOS.
Havendo quórum regulamentar, a senhora presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes e
apontou as pautas a serem discu�das. II. ORDEM DO DIA. 1. Apreciação do Processo SEI nº
23282.003480/2016-12 - Reedição de Resolução sobre Estágio Supervisionado. Relatora: Profa. Silvia
Helena Roberto de Sena. A Senhora Presidente passou a palavra a relatora, professora Silvia Helena
Roberto de Sena, que apresentou a matéria ao plenário. A relatora explicou que já havia feito um
primeiro parecer e a matéria já havia sido discu�da na primeira reunião da câmara de graduação, em
março e que no segundo parecer feito reafirmou que todos os ajustes foram realizados, manifestando-se
favoravelmente. A matéria foi colocada em discussão. Não havendo manifestações, a Presidência colocou
em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 2. Apreciação do Processo SEI nº
23282.000226/2014-09 - Atualização do Projeto Polí�co-Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Matemá�ca. Relatora: Profa. Geranilde Costa e Silva. A Presidente apresentou a matéria ao plenário e
leu a fundamentação do parecer. A matéria foi colocada em discussão. Não havendo manifestações, a
Presidência colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 3. Edital de
Mudança de Curso. A Presidente comunicou que foi realizada uma reunião com Representantes do DCE,
onde foi solicitado a discussão do tema dentro da Câmara de Graduação. Dessa forma, informou aos
membros que a câmara já havia enviado ao Consepe, o�cio solicitando a recomposição dos cargos que
compete à camara de graduação e que estava aguardando retorno sobre a representação discente, para
que esta pauta fosse discu�da na Câmara. Professor Sergio sugeriu informar aos coordenadores de curso
sobre a formação de comissão eleitoral para o processo de eleição dos representantes. III.
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. A Presidente informou que foi elaborado um o�cio conjunto entre a
Proex e a Prograd, referente às horas de extensão e apresentou aos membros para análise. Em regime de
discussão, Professor Sergio sugeriu a inclusão de um item que permi�ria a subs�tuição de horas de
extensão por a�vidades complementares, enquanto perdurar o período de pandemia. Sugeriu-se ainda
que o documento fosse apreciado pelas coordenações de curso, e posteriormente, enviado para análise
no Consepe. Profa. Silvia comunicou à Presidência e demais membros que solicitaria exoneração como
membro da Câmara de Graduação. A Presidente propôs a realização da próxima reunião da câmara de
graduação para o dia doze de novembro, às catorze horas, sendo aprovada pelo plenário. IV.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a
sessão às dez horas e quinze minutos. Para constar, eu, Milena Silva Freire, Secretária Execu�va da
Câmara de Graduação, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada será
assinada pelos membros da câmara de graduação.
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