
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ

ASSESSORIA DE GRADUAÇÃO

Memória da I Reunião da Câmara de Graduação

Data: 12/03/2014  Local: Auditório Maior

 Horário: Início: 13h 15 min  Horário: Término: 14h 15 min

PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos: 

1- Espaço das Profissões

O evento acontecerá no dia 08/04 conforme previsto no calendário acadêmico.
Para o ano de 2014, foi apresentado uma proposta para que o evento seja feito em forma de

feira, conforme apresentação da Assessoria de Comunicação:
 O que é: Feira anual expositora dos cursos de graduação e de setores da UFG, Regional

Jataí,  promovida  a  fim  de  propiciar  esclarecimentos  sobre  as  possibilidades  de  escolhas
profissionais. 

  No dia da feira, estudantes poderão conversar com professores, funcionários e alunos da
comunidade universitária sobre todos os cursos que a universidade oferece.

Poderão obter informações sobre o vestibular e outras formas de ingresso, projetos de pes-
quisa e extensão universitária e o mercado de trabalho das diferentes profissões.

Proposta de ação: Espaço coletivo (estacionamento); 
- Assessoria de Comunicação
- Assessoria de Assuntos Estudantis
- INEP – ENEM
- Centro de Atendimento ao Turista CAT – Prefeitura
- Feirinha - Prefeitura 
-Planetário - Curso de Física 
 Espaços por curso: uma sala para cada curso,  unindo os cursos que tem modalidades

diferentes, na Central de Aulas I
 Os cursos que tiverem interesse em mostrar aos visitantes seus laboratórios e demais

instalações deverão programar visitas guiadas pelos monitores e professores
 Tal ação não dispensa os cursos de montarem sua sala de divulgação; 
Serão concedidas bolsas no valor de R$ 45,00 para os alunos que trabalharem no evento.
A feira acontecerá no período compreendido entre 8h e 22h do dia 08/04.
A UEG e o IFG manifestaram o interesse de participar em 2015.
Os coordenadores dos cursos solicitaram banners, folders, divulgação nas cidades vizinhas,

que os cursos que tem menor procura que sejam alocados nas primeiras salas e que se passe o vídeo
institucional às turmas antes do início das visitas.  

2- Colações de Grau
Não discutido

3- Orientações gerais para o semestre letivo
Não discutido

4- Calourada promovida pela ASSEGRAD
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A Assessoria de Graduação promoverá no dia 20/03, às 19h, no Centro de Cultura e Eventos
a Aula Magna da Regional Jataí, para recepção aos calouros. As palestras terão como tema: 

Educação e tecnologia: ações educativas – Marcos Wagner de Souza Ribeiro e Ana Carolina
Inocêncio Gondim.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e a sua utilização didático-pedagógica – Ana
Paula de Freitas Vilela Boa Ventura.

A ASSEGRAD solicitou a divulgação aos alunos e a presença de todos os servidores no
evento.

5- Curso de Docência
Não discutido

6- Informes
7- Outros assuntos


