
ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO

Data: 10 de abril de 2019
Horário: 14:16 h às 16:55 h
Local: Auditório Maior – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:

1. Informes
2. Atas das reuniões: 13/02/2019 e 13/03/2019
3. Processos:

Processos analisados pela Comissão de Exclusão
Item Processo Interessado Assunto DEF INDEF

01 6992/2019-79 Gabriel Campos Xavier – Química Bach Prorrogação de prazo X
02 8048/2019-56 Lindaura Marianne Mendes da Silva - Pedagogia Recurso contra exclusão X

03 23494/2018-18 Marcos Henrique Alves Faria - Agronomia
Prorrogação de prazo /

Recurso contra exclusão X

Processos analisados pela Comissão de Recursos
Item Processo Interessado Assunto DEF INDEF

01 3488/2019-17 Aline Souza Chaga - Fisioterapia Liberação de pré-requisito X
02 7213/2019-52 Gislaine Lima de Resende - Biomedicina Liberação de pré-requisito X
03 4083/2019-04 Jaqueline Silva Lopes - Fisioterapia Liberação de pré-requisito X
04 4417/2019-31 Lorena Cabral Assis - Fisioterapia Liberação de pré-requisito X
05 26160/2018-98 Nayara Paulla Carvalho Assis Lima - Agronomia Liberação de pré-requisito X

26409/2018-65 Stefanne Alves de Souza – Engenharia Florestal Liberação de pré-requisito X
4. Indicação de representante para compor a Comissão de Curricularização da Extensão
5. Indicação de representante para compor a Comissão de Avaliação para Concessão de Diárias

e Passagens
6. Alteração de membro da Comissão de Análise de PPC
7. PPC do Curso de Física
8. Espaço das Profissões
9. Unificação de disciplinas
10. Outros assuntos

Presentes
Cecília  de  Castro  Bolina  (Agronomia),  Marcos  Lázaro  Moreli  (Biomedicina),  Marlon  Zortéa
(Ciências  Biológicas  –  Bacharelado),  Ana  Paula  Freitas  Vilela  Boaventura  (Ciências  da
Computação), André Felipe Soares de Arruda (Direito), Nestor Pérsio Alvim Agrícola (Educação
Física – Bacharelado), Paulo José Cabral Lacerda (Educação Física – Licenciatura), Giulena Rosa
Leite  (Enfermagem), Thelma Shirlen Soares e Edmilson Santos Cruz (Engenharia Florestal), José
Higino  Damasceno  Júnior  (Física),  Patrícia  Leão  da  Silva  Agostinho  (Fisioterapia),  Simone
Marques  Faria  Lopes  (Geografia  –  Bacharelado),  Suzana  Ribeiro  Lima  Oliveira  (Geografia  –
Licenciatura),  Murilo  Borges  Silva  (História),  Tatiana  Diello  Borges  (Letras  –  Inglês),  Paulo
Roberto  Souza da Silva (Letras  – Português),  Fernando Ricardo Moreira  (Matemática),  Juliana
Freitas  Silva  (representando  Fábio  Morato  -  Medicina),  Dirceu  Guilherme  de  Souza  Ramos
(Medicina Veterinária),  Eva Aparecida de Oliveira  (Pedagogia),  Raquel  Maracaípe  de  Carvalho
(Psicologia), Francismário Ferreira dos Santos (Química - Bacharelado), Ricardo Alexandre F. De
Matos  (Química  –  Licenciatura),  Fernando  José  dos  Santos  Dias  (Zootecnia),  Anne  Oliveira
(Biblioteca). Justificou a ausência: Neiva Santos de Freitas (CACOM)
Informes
- A Conselheira EVA informou que os pedidos de ofertas e ajustes de turmas devem ser tratados
diretamente com a UAE EDU, como previsto no RGCG.
 Deliberações
- Aprovação,  por  unanimidade,  da  inclusão  de  dois  pontos  de  pauta:  Apresentação  do  estudo
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realizado pela Coordenação de Medicina Veterinária sobre a retirada dos pré-requisitos da matriz
curricular MEDVET-BI-2J e, Repositório Institucional de TCCs.
- Aprovação, com o registro de 22 votos favoráveis e 03 abstenções, das atas das reuniões ocorridas
nos dias 13/02/2019 e 13/03/2019.
- Aprovação, por unanimidade, o parecer da Comissão de Recurso Contra Exclusão que indefere a
solicitação  do  discente  Gabriel  Campos  Xavier,  conforme  argumentos  contidos  no  Parecer  38
(0600739) do processo 23070.006992/2019-79.
- Aprovação, por unanimidade, o parecer da Comissão de Recurso Contra Exclusão que defere a
solicitação do discente Marcos Henrique Alves Faria (23070.0023494/2018-18)
- Aprovação, com o registro de 24 votos favoráveis e 01 abstenção, dos pareceres da Comissão de
Análise  de  Recursos que indeferem  as  solicitações  das discentes  Aline  Souza  Chaga
(23070.003488/2019-17),  Jaqueline  Silva  Lopes(23070.004083/2019-04),  Lorena  Cabral  Assis
(23070.004417/2019-31) e Nayara Paulla Carvalho Assis Lima (23070.0026160/2018-98).
- Aprovação, com o registro de 21 votos favoráveis, 1 voto contrário e 01 abstenção, do parecer da
Comissão de Análise de Recursos que defere a solicitação da discente Gislaine Lima de Resende
(23070.007213/2019-52).
- Aprovação, com o registro de 21votos favoráveis, 1 voto contrário e 01 abstenção, o parecer da
Comissão de Análise de Recursos que defere a solicitação da discente  Stefanne Alves de Souza
(23070.026409/2018-65).
-  Aprovação, com o registro de 24 votos favoráveis e 01 abstenção, o parecer da Comissão de
Análise  de Recursos que indefere a  solicitação da discente Lindaura Marianne Mendes da Silva,
conforme argumentos contidos no Parecer 43 (0608167) do processo 23070.008048/2019-56. 
- Aprovação, por unanimidade, da nomeação da Conselheira Cecília Castro Bolina para compor
Comissão de Curricularização da Extensão da UFG.
-  Aprovação,  por  unanimidade,  da não indicação de representante  para  compor  a  Comissão de
Avaliação para Concessão de Diárias e Passagens,  pois os Conselheiros da Câmara Regional de
Graduação repudiam o edital proposto.
- Aprovação, com o registro de 24 votos favoráveis e 01 abstenção, da nomeação dos Conselheiros
André Felipe Soares de Arruda, Murilo Borges Silva e Fernando Ricardo Moreira para a elaboração
de um ofício, a ser entregue à COPI, até a data do dia 15/04/2019, solicitando esclarecimentos e
informações sobre o processo de Concessão de Diárias e Passagens. 
- Aprovação, por unanimidade, da alteração  de membro da Comissão de Análise de PPC: Anne
Oliveira  sendo  substituída  pelo  Bibliotecário  Dênis  Junio  de  Almeida.  A Conselheira  Suzana
Ribeiro solicitou a saída da referida Comissão.
Considerações
-  O  Conselheiro  Dirceu  apresentou  o  estudo  intitulado  “Quebra  de  pré-requisitos  da  matriz
curricular” com o objetivo de esclarecer aos Conselheiros quais os impactos gerados a partir da
retirada dos pré-requisitos da matriz curricular MEDVET-BI-2J, acerca de um ano. Apresentou as
razões que motivaram a retirada, os questionamentos durante o período de adaptação e os resultados
da  pesquisa  respondidas  por  18  docentes  (dos  31  professores  que  ministram aulas  à  Medicina
Veterinária, correspondendo a 58%) e por 216 discentes (total de 327 alunos vinculados ao curso,
66,05%).  Os  dados  demostraram que  a  retirada  dos  pré-requisitos  foi  benéfica  aos  envolvidos
(discentes, docentes e coordenação do curso). Sobressaltou que os impactos podem ser diferentes
nos  demais  cursos  da  REJ.  Os  Conselheiros  Murilo  e  Eva  parabenizaram-no pelo  estudo  e,  a
Conselheira Eva ressaltou que o curso de Pedagogia não possui pré-requisitos em suas matrizes e
partilha das vantagens destacadas no estudo apresentado.
-  A Conselheira Anne, apresentou a Resolução CEPEC Nº. 1611/2018 que trata das normas para
povoamento do Repositório Institucional (RI) dos Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação.
Ressaltou que o instrumento de avaliação de cursos de graduação do INEP avalia, no indicador
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1.11, a disponibilização dos TCCGs em repositórios institucionais, sendo relevante que os cursos se
organizem para o povoamento dos trabalhos no repositório.  Os cursos que tiverem interesse em
iniciar o povoamento do repositório com os TCCGs devem se atentar as orientações contidas na
normativa e definir um servidor/a que será responsável por esse procedimento em sua coordenação.
Para início do povoamento será necessário a realização de um curso de capacitação para utilizar a
plataforma DSpace. O curso é oferecido pela Biblioteca Central e ofertado via web pelo Moodle, no
período de 17 a 30/04/2019. As Coordenações de Curso deverão enviar para o e-mail da Biblioteca
(bib.jatai@gmail.com),  até  o  dia  15/04/2019,  o  nome  completo,  CPF  e  e-mail  do  servidor/a
designado para o povoamento do RI.
-  PPC do Curso de Física foi retirado da pauta, pois o documento ainda encontra-se em fase de
elaboração/correção.
-  Espaço das Profissões: somente os Cursos de Letras enviaram sugestões para a realização do
evento em 2019. A presidente informou que neste ano, possivelmente, não haverá o CONEPE, por
falta de verbas. Informou também que na Resolução CEPEC 1610/2018, que aprova o calendário
acadêmico 2019, há três datas erradas (18/02: data limite para os estudantes solicitarem liberação de
pré  ou  có-requisito;  16  e  17/10  Espaço  das  Profissões  e  16  a  18/10  CONEPE)  e  que  tanto  a
COGRAD como o CGA já solicitaram alteração da resolução por diversas vezes, sem sucesso. Os
Conselheiros solicitaram maiores informações (a serem enviadas por e-mail) quanto à logística e à
dinâmica do evento Espaço das Profissões para o ano letivo de 2019, para que posteriormente,
possam enviar sugestões de palestras, oficinas ou minicursos.
-  A Câmara Regional de Graduação repudia o edital  (001/2019) proposto pela  Coordenação de
Pesquisa e Inovação da REJ para concessão de passagens e diárias para a participação em eventos
acadêmico-científicos, bem como o quadro de pontuação (atividades desenvolvidas no período de
01  de  janeiro  a  31  de  dezembro  de  2018).  Os  Conselheiros  solicitaram  esclarecimentos  e
defenderam que a verba destinada a este fim seja gerida pelas próprias UAEs. Amanhã, dia 11/04,
às 14 h, haverá uma reunião com a Câmara de Pesquisa da REJ para também se discutir o edital e, a
Presidente  Ana  Carolina  Gondim  Inocêncio  participará  do  evento,  levando  as  considerações
apontadas por esta Câmara. A Conselheira Cecília Bolina se dispôs a acompanhar a Presidente para
relatar os fatos apontados na CRG e solicitar informações a respeito de todo o processo seletivo.
- Diante da solicitação da Conselheira Suzana para sair da Comissão de análise de PPC, a Presidente
informou a necessidade da indicação de um outro membro. Nenhum conselheiro se dispôs a fazer
parte  da  comissão.  A Câmara  Regional  de  Graduação  propôs  que  cada  UAE  deve  ter  seu
representante  na  composição  desta  Comissão,  sendo  os  membros  indiciados  pelas  próprias
Unidades Acadêmicas.
-  Unificação de disciplinas:  a  presidente informou que nos trabalhos do CGA estão recorrentes
problemas relacionados ao aproveitamento de disciplinas. Aproveitamento de disciplinas devem ser
casos esporádicos e as Coordenações dos Cursos estão utilizando este recurso como solução para os
diversos  casos.  No  caso  dos  Cursos  que  possuem  duas  matrizes  ativas  simultaneamente,  o
procedimento correto, é ofertar disciplinas com os códigos cadastrados em ambas as matrizes ou
registrar  a  equivalência  de  disciplinas  no  SIGAA (por  meio  da  orientação  da  COGRAD).  Há
históricos em que durante um semestre os alunos possuem apenas disciplinas aproveitadas, tornando
o referido documento institucional errado. Há também um caso de um aluno que está cursando o
Estágio Curricular Obrigatório como Núcleo Livre, para depois proceder o aproveitamento, e tal
procedimento é incorreto. A TAE Cristhiane Assis, informou que o procedimento correto é ofertar a
turma de estágio com o código da disciplina de Estágio presente na matriz curricular ao qual o aluno
está vinculado, posteriormente, proceder a matrícula do aluno, para regularização. Ressaltou que o
processo de aproveitamento de disciplina além de não ter o registro da nota da disciplina (o que tem
provocado muitas  reclamações  por  parte  dos  alunos e,  sobretudo,  das  instituições  que recebem
nossos alunos por transferência), também interfere negativamente no índice de prioridade, na média
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global  do  aluno  e  na  média  do  geral  do  curso.  Informou  também  que  é  agora,  mediante  a
apresentação de novas propostas de PPCs, que as UAEs deverão propor as ementas disciplinas
unificadas,  enviando  à  COGRAD um documento  que  contenham:  o  nome da  disciplina,  carga
horária  (teórica  e  prática),  ementa,  bibliografias  básica  (3  bibliografias)  e  complementar  (5
bibliografias) para cadastro no SIGAA e fornecimento de tais dados aos Cursos que utilizarão tais
disciplinas para a construção de um novo PPC. 
Outros Assuntos
- A Conselheira Ana Paula relatou que no processo 23070.009616/2019-36, que trata do Relato do
estudo  realizado  pela  Comissão  responsável  pelo  levantamento  das  disciplinas  ofertadas  pela
Unidade  Acadêmica  Especial  de  Educação  aos  Cursos  de  Bacharelado  da  Regional  Jataí/UFG
(Portaria 61/2018), há uma informação inverídica contante Parecer 3 (0589565) no trecho: “Em 16
de  março  de  2019  a  Coordenadora  do  Curso  de  Ciências  da  Computação  enviou  o  ofício  N°
01/2019/UAECIEXA-REJ  comunicando  à  COGRAD  que  os  docentes  do  curso  de  Ciência  da
Computação não concordaram em assumir a disciplina de Computador e Sociedade. Vale ressaltar
que o estudo não contemplou os cursos de Ciência da Computação e de Ciências Biológicas porque
não houve manifestação por parte de seus coordenadores ou das chefias antes da finalização do
estudo” (grifos  nossos).  A Conselheira  esclareceu  que  na  época  em  que  a  coordenadora  da
Pedagogia informou a não oferta de disciplinas para os bacharelados, a mesma esteve pessoalmente
conversando com Coordenadora de Graduação,  Prof.  Sandra.  Na ocasião,  disse que o curso de
Ciências da Computação seria impactado na oferta da disciplina de Computador e Sociedade, de
32h. Lembrou que há um documento assinado pelo Coordenador da Pedagogia da época, no qual
firmou o compromisso em ofertar  a  referida disciplina ao curso de bacharelado em Ciência da
Computação. Para finalizar, informou que sob o ponto de vista da coordenação, para não prejudicar
os alunos, não deixaria de ofertar a disciplina aos discentes de Ciências da Computação no segundo
semestre. Para completar, o assunto foi levado ao colegiado da UAE Exatas no qual foi aprovado o
seguinte encaminhamento: O curso de Ciências da Computação é contrário à mudança do código de
vaga,  por entender que a discussão, e consequente decisão, deve ser tomada pelos membros do
colegiado do Conselho Gestor. Além disso, propõe que o viável seria que as UAEs afetadas pela não
oferta de disciplinas da UAE Educação, recebessem os códigos de vagas, para que as disciplinas
descobertas fossem ofertadas por um membro da própria UAE, sendo aprovado por unanimidade.
- A TAE Cristhiane indagou sobre a necessidade do envio do ofício à administração central da UFG
e ao MEC para aquisição de informações sobre os impactos do Decreto nº 9.725, de 12 de março de
2019,  a  ser  elaborado pelo Conselheiro André Felipe  Soares  de Arruda (conforme decidido na
Reunião da Câmara Regional de Graduação ocorrida no dia 13/03/2019), diante da publicação do
ANDES  da  tabela  detalhada  dos  cortes  de  mais  de  13  mil  cargos  e  funções  nas  IFES.  Os
Conselheiros alegaram que desconhecem tal documento e julgam necessário o envio do documento
à UFG solicitando esclarecimentos.
Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis Santana, lavrei a presente ata que segue assinada pela 
presidente dos  trabalhos,  Prof.  Ana Carolina  Gondim Inocêncio,  e  pelos  conselheiros  presentes
mediante a lista de frequência.
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