
Ata da Reunião da PROGRAD com o Comando de Greve 
Dia 20 de Agosto de 2015 
 
 
Participantes: 
 
-Daniela Callegaro (Comgrad/ADM) 
-Carlos Alberto Gonçalves (ICBS/ANDES) 
-Cesar Lopes (FACED) 
-Clarice Salete Traversini (DCPGrad - PROGRAD) 
-Eunice Kindel (FACED) 
-Guilherme Dorneles (Comgrad ADM/EA) 
-Jussara Mendes (Comgrad/SSO) 

-Letícia Prezzi Fernandes (DECORDI - PROGRAD) 

-Maria Cecília (Comgrad/BIO) 
-Nair Silveira dos Santos (Psicologia/PSI 02) 
-Pedro de Almeida Costa (EA) 
-Sérgio Roberto Kieling Franco (PROGRAD) 
-Sidinei Rocha de Oliveira (Comgrad/ADM) 
 
 

ACORDOS: 
 

● Diretrizes assumidas pelos presentes: não afetar os formandos e buscar o menor 
prejuízo possível para os estudantes impactados com a greve dos docentes 
garantindo os dias letivos regimentais para todas as atividades de ensino dos 
semestres 2015/1 e 2015/2 e possibilidades de matrícula para 2015/2; 

● Apropriação imediata de conceitos, através das chefias de departamento, para os 
estudantes que necessitam matricular-se nas atividades de ensino de TCC, 
considerando que serão formandos em 2015/2, e também para aqueles que já têm 
conceito de reprovação para 2015/1; 

● Requerimentos de flexibilização de pré-requisito poderão ser aproveitados para 
matrícula dos alunos, quando for o caso, podendo ser efetivada por flexibilização de 
pré-requisito, consultados os professores sobre possibilidades de 
aprovação/reprovação, caso o conceito ainda não esteja apropriado. A medida é 
para evitar que o aluno faça o mesmo documento duas vezes;  

● As matrículas serão feitas através da COMGRAD e serão realizadas até 28 de 
agosto de 2015, as COMGRADs devem entregar uma cópia do 'comprovante dessa 
correção de matrícula' para que o aluno possa apresentar aos professores, 
considerando que esses alunos ainda não constarão das listas das Atividades de 
Ensino; 

● A PROGRAD realizará uma reunião com as COMGRADs e chefes de Departamento 



no dia 24 de agosto para operacionalização dessas correções de matrícula; 

● Os professores que não encerraram suas atividades de ensino em 2015/1 terão a 
possibilidade de fazê-lo até 21 de setembro de 2015; 

● Apropriação de conceitos 2015/1: será feita através dos chefes de Departamento até 
o dia 21 de setembro 2015; 

● Apropriação de conceitos 2015/2: será mantida a data de 22 de dezembro de 2015 
para formandos e outras turmas em geral, reabrindo em 08 de janeiro de 2016 para 
apropriação de conceitos das turmas que tiverem necessidade de reposição de 
aulas. A data limite de apropriação dos conceitos de 2015/2 será 25 de janeiro de 
2016 e o ordenamento de matrícula para 2016/1 acontecerá após essa data; 

● A PROGRAD informará a todos os departamentos e professores que os alunos que 
entrarem atrasados por não terem se matriculado em função da retenção de 
conceitos deverão ter a oportunidade de recuperação do conteúdo, sendo vedada a 
aplicação de falta correspondente ao período anterior a sua matrícula; 

● A PROGRAD encaminhará para a Comissão Própria de Avaliação a proposição de 
um Grupo de Trabalho para elaboração de um documento institucional que 
possibilite ao professor justificar situações especiais, especialmente fruto de 
problemas institucionais, que impactam na avaliação docente feita pelo discente 
para sua progressão funcional ou estágio probatório; 

● A Avaliação de Desempenho e o Ordenamento dos discentes, utilizados para a 
gestão dos processos da graduação, serão realizados quando as matrículas e as 
apropriações de conceito forem finalizadas (previsão: outubro de 2015). 

 

 


