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PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1) Informes
 . O porquê de alguns docentes não aderirem à greve do UFG Campus Jataí.
 . O respeito dos demais professores às ações tomadas pelos docentes que estiverem participan-
do do comando de greve.
. A Reitoria informa o calendário de atividades da unidade acadêmica não foi suspenso.
 . Devido à greve o edital para novos estagiários será suspenso no período da greve, e só será re-
tornada com o retorno das atividades.
 . Os orientadores de estágio devem ir às escolas campo acompanhar seus orientandos.
 . Houve uma visita no dia 12/05/2012 em alguns laboratórios, e percebeu-se a necessidade de
que ampliar o campo de estágio nos locais mais próximos de onde os alunos estudam.
. A implantação do Curso de Medicina na UFG Campus Jataí, de acordo com pesquisas realiza-
das nas universidades federais, percebeu-se o aumento de vagas para cursos das redes federais.
O Campus Jataí também está com expansão de vagas nos seus cursos, porém haverá todo um
processo para que haja a implantação do Curso de Medicina na cidade de Jataí. 
. A criação de dois novos cursos na UFG. 
. A comissão que discutirá a implantação do RGCG já está trabalhando.
. Discussão sobre estatuto da UFG que estava previsto para o dia 11 foi adiada, porém haverá
uma nova data e necessita-se de que os professores tenham o conhecimento deste texto. 
. Informes sobre o ENADE e suas respectivas funções. O sistema abrirá para os cadastrar os alu-
nos  no período 16 de julho a 17 de agosto.
.Período para isenção do pagamento de taxa nos vestibulares é do dia 01 de junho até 10 de ju-
lho.
. O Curso de Docência no Ensino Superior teve até o momento apenas 17 inscritos, pedido de
auxilio na divulgação deste curso no Campus.
. O primeiro Encontro Regional de Licenciaturas e do PIBID dos dias 20 a 22 de setembro, em
Rio Verde na FESURV.
. Que cada curso observe como acontece a convocação de prova da segunda chamada.
. Cancelamento de disciplinas, ainda não está cancelando a não ser às que estão dentro do regi-
mento. Os docentes devem fazer os memorandos reivindicando o cancelamento da matéria.
.Foram esclarecidas a dúvidas a respeito da situação dos alunos e professores perante a greve.
. A dificuldade em conseguir-se um professor efetivo dentro da universidade, meios de ter esta
crise amenizada para que o aluno não venha a ser prejudicado.
. Todos os docentes devem unir as forças de modo a estarem sempre informados sobre as defi-
ciências existentes dentro da Unidade. Deve-se criar estratégias em prol do reforçamento docen-
te na Universidade.

2) Avaliação da Semana de Planejamento 
. Foi proposto fazer uma avaliação e ao mesmo tempo planejar o segundo semestre, e discutido
com os coordenadores a sinopse da avaliação da semana de planejamento. Com o objetivo de
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passar aos demais professores à importância e o modo a ser feito este planejamento.
. Cada curso ficou responsável pela leitura da sinopse e envio de comentários e opiniões para a
Assessoria de Graduação.

3) Elaboração da Semana de Planejamento para o 2º Semestre.
. Dará mediante a análise das temáticas propostas pelos docentes.

4) Oferta de disciplinas de Núcleo Livres e Outras
. Já está recebendo as propostas de matérias de Núcleo livre que serão ofertadas nas férias de
verão.  

5) Curso sobre o SIDIS
. Devido a greve, o curso será revisto e agendado em uma nova data.

6) NAI
. A Valquíria e o Tairone estão analisando formas para que os portadores de necessidades espe-
ciais tenham maior oportunidade de participar do NAI.
.  Será  feito  um  questionário  a  respeito  das  pessoas  com  necessidades  especiais.

7) Espaço das Profissões.
. Foi montada uma comissão cujo coordenador é o professor Marcos Campos.
.  Cada curso deverá enviar um representante para montar à comissão que irá montar e organizar
a semana do Espaço das Profissões.
. Organizar uma data cabível dentro do calendário acadêmico.
. O apoio da logística para que se possa ter um maior rendimento na semana do espaço das pro-
fissões.
8) Seminário de Estágio

9) Seminário de Avaliação de Cursos em Goiânia.
. A professora Sandra Mara está vendo se manterá ou não.

10) Avaliação docente pelo discente.
. Debate sobre se a avaliação deve ser feita pelo sistema on-line ou pelos professores em sala de
aula, já que muitos alunos não participam da avaliação do docente pelo discente.
. Foi discutido que os alunos ainda não perceberam a importância desta avaliação, pois não há
retorno para eles, e que a partir do momento em que o aluno ter este retorno dentro da sala de
aula irá alcançar um maior retorno dos mesmos.
. O docente buscar meios para que os discentes façam dentro dos laboratórios da faculdade a
avaliação.

11) Outros assuntos.
. A dificuldade de se conseguir cadáveres para estudos no Campus Jataí, portanto ter uma medi-
da provisória melhor para que haja a implantação do Curso de Medicina na unidade.
. Os professores só divulgar os horários de aula após o dia 31/07, pois pode ocorrer de ter algu-
mas mudanças.
. Visar a participação dos professores das áreas da saúde na comissão para o Curso de Medicina.
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