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PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1. Calendário Acadêmico 2014

- Foi apresentada a proposta do calendário acadêmico do ano letivo de 2014. Foi sugerida a
alteração das datas das semanas acadêmicas e dos dias da realização dos Espaço das Profis-
sões, passando a acontecer na mesma data que Goiânia para facilitar a logística e a divulga-
ção. 

2. Edital do Processo Seletivo 2014/1
- O Edital será publicado no dia 07/10 e as inscrições acontecerão em apenas 15 dias, devido
a não aprovação do mesmo na CEPEC.

3. Espaço das Profissões
- Foram apresentados os pontos positivos e os a serem trabalhados para os próximos anos.
- Propostas atividades de divulgação nas escolas nas cidades vizinhas com a participação
dos próprios acadêmicos para estimular e atingir melhor os objetivos.

4. Planejamento Pedagógico e Administrativo das atividades do 2º semestre/2013
- O planejamento para o 2°semestre de 2013 ficará a cargo das Coordenações.
- A Prof. Eliana propôs para o planejamento a aplicação de um curso sobre avaliações, em
dois dias a serem combinados com os docentes.

5. SiDS
- O responsável pelo SiDS apresentou o cronograma e pediu o cumprimento fiel das datas:
- Início das solicitações: 30/07/2013
- Dia 30/08/2013 - Fechamento para Distribuição pelo Sistema.
- Dia 04/09/2013 - Reabertura para Adequações.
- Dia 11/09/20103 - Fechamento em Definitivo do Sistema

6. Monitoria
- Distribuiu-se a Resolução CEPEC nº. 1190 que cria o Programa de Monitoria da UFG, fixa
os objetivos e estabelece as estruturas de funcionamento.
- No CAJ, a Prof. Vanessa Cristina Stein será a Coordenadora de Monitoria.

7. Colação de grau especial
 - Os alunos que integralizarão o currículo até dia 30/08/2013 foram dispensados do ENA-
DE e colarão de grau no mesmo dia. 

8. Avaliações de curso pelo INEP/MEC
- Foram apresentados os quesitos avaliados pelas comissões do MEC, reforçando a relação
anteriormente entregue, e a importância de se ter todos os documentos arquivados de forma
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organizada.
- Informou que a ASSEGRAD fará reuniões com todos os cursos, incluindo docentes e dis-
centes, devendo ser previamente agendada.

9. Disciplinas de Núcleo Livre 
- Para acréscimo e cancelamento de disciplinas de NL, somente as coordenação que ofertam
poderão fazer alterações.
- Dois NLs não foram aprovados porque não entregaram o formulário à ASSEGRAD na
data correta.

10. Informes e outros assuntos


