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PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1. Ações do NAPP

- A Psicóloga Aurélia apresentou o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, cujos objetivos são: Le-
vantar fragilidades, no que diz respeito aos aspectos pedagógicos e psicológicos, que interferem
no processo de ensino-aprendizagem; Estudar medidas que visem contribuir para o desenvolvi-
mento do processo educativo; Elaborar projetos de ação para apoio pedagógico e psicológico;
Desenvolver e coordenar projetos de pesquisa e extensão pertinentes ao NAPP; Receber deman-
das da direção, das coordenações, dos docentes e dos discentes e fazer os devidos encaminha-
mentos. Atividades desenvolvidas: Atendimento psicológico breve a docentes, técnico-adminis-
trativos e discentes do curso de Psicologia, intervenções in loco,  seleção de terceirizados, aten-
dimento/triagem de demanda espontânea.
2. Apresentação da ação de capacitação da Seccional do Centro de Gestão Acadêmica
- A equipe da Seccional do Centro de Gestão Acadêmica esteve presente na reunião e apresen-
tou uma ação de capacitação para amenizar os problemas levantados após o último Conselho
Diretor.

- A capacitação terá como objetivo de apresentar a Seccional do CGA, as atribuições, as ro-
tinas e os procedimentos, tirando dúvidas pertinentes a elas. 

- Quanto a data, ficou estabelecido que a ação acontecerá no dia 13 de novembro às 13:30h,
em substituição da reunião da Minicâmara já agendada.

- A professora Eliana frisou que no relatório enviado pelo CGA de Goiânia, elaborado pela
professora Valquíria, consta que as perguntas feitas pelos professores de Jataí são muito ingênu-
as.

- As dúvidas, questionamentos e sugestões devem ser encaminhados até o dia 13 de novem-
bro para inclusão no planejamento.

3. Orientações do RH: SIGRH e rotinas
- As responsáveis pelo setor de Recursos Humanos do CAJ, Simone e Juliana, apresentaram o
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, módulo férias. As dúvidas foram esclareci-
das e a apresentação será enviada posteriormente para dar suporte ao acesso dos usuários.
- Concursos: pontos importantes foram discutidos sobre os concursos de professores do CAJ,
pois apresentou altos índices de problemas nas últimas seleções. É proposta do RH que se colo-
que em votação na Reunião do Conselho Diretor um modelo padrão para o Campus Jataí de
Normas Complementares. Foram reafirmados os seguintes pontos: homologação das inscrições,
prazos, instalação do concurso, realização do concurso e estrutura das atas.

4. Reuniões com alunos e NDEs
- A Assessora de Graduação informou sobre as reuniões e os bons resultados alcançados a partir
das reuniões com os discentes dos cursos e informou que está disponível para visitar todos os
cursos, ouvindo e discutindo dúvidas e problemas.
 - Propôs-se a realização de um Fórum de Avaliação de Curso, para tratar das questões gerais e
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específicas de cada curso.

5. Calendário Acadêmico 2014
- O calendário 2014 está sendo estruturado e foi proposto para todos pensarem em datas espe-
cíficas para o Campus Jataí, visto as necessidades e a realidade do CAJ.
- Ficou definido que o Espaço das Profissões será realizado apenas em um dia e na mesma data
que Goiânia para facilitar a divulgação e a logística do evento.

6. Avaliações de curso pelo INEP/MEC
- Apresentou a avaliação do curso de Ciência da Computação, expôs as incoerências dos avalia-
dores e informou sobre o recurso contra a nota alcançada.
- Reforçou a importância das Coordenações estarem com as documentações organizadas confor-
me a lista anteriormente enviada pela ASSEGRAD.

7. Discussão sobre o Índice de Prioridade para inscrição e efetivação da matrícula em discipli-
nas

- Não discutido.

8. Oferta da disciplina de Educação Ambiental – Engenharia Florestal
- O Coordenador do Curso de Engenharia Florestal expôs os problemas sobre a disciplina em
questão e após discussões, foi sugerida a criação do Núcleo de Educação Ambiental do CAJ.

9. Informes e outros assuntos


