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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSEPE

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às catorze horas, mediante prévia convocação,
realizou-se a quarta 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); Susana Churka Blum (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 23804.400308/2020-53 - Regimento
Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais do Ins�tuto de
Humanidades e Letras - Campus dos Malês. Relator: Sérgio Krieger Barreira. A Senhora Presidente
passou a palavra ao relator, professor Sérgio Krieger Barreira, que apresentou a matéria ao plenário. O
relator explicou o processo e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo manifestações
contrárias, a Presidência colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade pelo plenário.
2. Apreciação do Processo SEI nº 23282.004274/2019-72 - Parâmetros para classificação dos
componentes curriculares nos cursos de graduação presencial. Relator: Sérgio Krieger Barreira. O
relator explicou o processo e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo manifestações, a
Presidência colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 3.
Apreciação do Processo SEI nº 23282.409424/2020-74 - Regimento Interno do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Física do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza. Relatora: Susana Churka Blum. A
relatora explicou o processo e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo manifestações
contrárias, a Presidência colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade pelo plenário.
4. Apreciação do Processo SEI nº 23282.503523/2019-16 - Regimento da Cogestão entre o Ins�tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável – IEDS e o Ins�tuto de Educação a Distância - IEAD na
gestão acadêmica e administra�va do curso de Engenharia de Computação. Relatora: Clarisse Goulart
Paradis. A relatora explicou o processo e seu parecer, e manifestou-se que no processo deveriam constar
e estão pendentes a ata da aprovação do regimento do conselho do IEDS e a ata de aprovação do
conselho do IEAD. Todos se manifestaram favoráveis ao parecer da relatora. 5. Apreciação do Processo
SEI nº 23804.401339/2020-21 - Regimento Interno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências
Sociais do Ins�tuto de Humanidades e Letras - Campus dos Malês. Relatora: Geranilde Costa e Silva. A
relatora explicou o processo e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo manifestações, a
Presidência colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 6.
Apreciação do Processo SEI nº 23282.000228/2014-90 - Reedita, com alterações, a Resolução nº
28/2018/CONSUNI, de 06 de novembro de 2018, que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Química, Licenciatura, regime semestral. Relatora: Geranilde Costa e Silva. A relatora
explicou o processo e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo manifestações contrárias, a
Presidência colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. III.
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  A Presidente da Câmara informou que esses processos deveriam ser
levados para apreciação na reunião do Consepe, mas não houve tempo hábil para tal. Portanto, A
Presidente consultou os membros da Câmara de Graduação acerca da solicitação de aprovação ad
referendum, junto ao Consepe, uma vez que estes processos encontram-se há bastante tempo
aguardando aprovação, em especial o processo de aprovação do PPC do Curso de Graduação em
Química. A proposta foi autorizada por unanimidade pelo plenário. IV. ENCERRAMENTO DA SESSÃO.



Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão às catorze horas e
quarenta e dois minutos. Para constar, eu, Georgia Camila Muniz Fonseca, Administradora lotada no
Gabinete da Prograd, 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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