
ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  REGIONAL  DE  GRADUAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA 11
DO MÊS DE MARÇO DE 2015.  Aos onze dias do mês de março de dois mil  e quinze,  às
quatorze horas, no Auditório Maior - Câmpus Jatobá, reuniram-se os Coordenadores dos Cursos de
Graduação da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, o  Pró-Reitor de Graduação Luiz
Mello de Almeida Neto, sob a presidência da Coordenadora de Graduação, Professora Eliana Melo
Machado  Moraes,  em  atendimento  à  Convocação  nº.  03/2015,  previamente  expedida.  Na
oportunidade,  compareceram os seguintes  conselheiros:  Allison Gustavo Braz,  Alysson Tobias
Ribeiro  da Cunha,  Ana Carolina  Gondim Inocêncio,  André Felipe  Soares  de  Arruda,  Danival
Vieira de Freitas, representando Robson Schaff Corrêa,  Daviane Moreira e Silva,  Eva Aparecida
de Oliveira, Fabiano Campos Lima, Fernando Simões Gielfi, Gustavo Henrique Marques Araújo,
Ivanildes  Solange  da  Costa  Barcelos,  Karina  Ludovico  de  Almeida  Martinez  Lopes,  Ludmila
Grego Maia, representando Luiz Almeida da Silva,  Luís Antônio Serrão Contim, Luís César de
Souza, Márcio Issamu Yamamoto,  Maria José Rodrigues,  Michele Silva Sacardo, Paulo Freitas
Gomes,  Raimundo  Agnelo  Soares  Pessoa,  Ricardo  Alexandre  Figueiredo  de  Matos  e  Wesley
Fernandes Vaz. Com a ausência justificada da conselheira: Maria José Rodrigues.  Com direito a
voz,  compareceram, Giovanni Cavichioli  Petrucelli  (Chefe da Unidade Acadêmica Especial  de
Ciências  Exatas)  e  Ricardo  de  Mattos  Santa  Rita  (Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  do
Instituto de Ciências Biológicas). Verificado o quórum regimental, a presidente declarou abertos
os trabalhos, para o primeiro ponto de pauta. Eliana Melo convidou o Pró-Reitor de Graduação,
Luiz Mello para fazer a abertura dos trabalhos de 2015.  Luiz Mello explicou como será composta
a Câmara Regional de Graduação, a quantidade de membros docentes, técnicos e discentes. Além
disso, falou da preocupação que sente, pois os discentes não se inscreveram para participarem das
Câmaras.  Relatou  sobre  a  importância  do  recebimento  das  convocações  e  das  pautas  com
antecedência  a  todos  que  participarão  da  reunião,  para  auxiliar  no  ponto  que  for  necessário.
Ressaltou que a  Eliana  é a Diretora da Coordenação de Graduação – COGRAD. Em seguida, a
presidente apresentou  os  responsáveis  pelo  NAI,  NAPP,  CAVI,  CAI,  Monitoria,  Estágio,
Coordenação Estudantil, Biblioteca, Seccional do CGA. Apresentou os Coordenadores dos Cursos
e os chefes de Unidades Especiais presentes e os colaboradores da Coordenação de Graduação. O
Diretor na Universidade Federal de Goiás Regional Jataí,  Prof. Dr. Wagner Gouvêa dos Santos,
fez as felicitações a todos, falando da importância do órgão para a agilidade na resolução dos
processos, evitando o deslocamento dos mesmos, e que este, está seguindo o Estatuto Geral da
Universidade.  Passando  para  o  item 02  da  pauta,  Eliana  informou  que  o  Curso  de  Docência
ocorrerá a partir do mês de abril e que já está sendo feito o planejamento das atividades do curso
com a Prof.ª Miriam Fábia Alves da UFG de Goiânia. O curso está previsto para sextas e sábados,
coordenado  pela  COGRAD,  e  tendo  a  Servidora  Débora  Sirno  como  responsável  pela  parte
administrativa. Informou que teve uma reunião de equipe em Goiânia e que em cada mês será em
uma  Regional,  onde  serão  discutidos  assuntos  comuns  a  todas  Regionais.  Informou  que  na
próxima semana (segunda e terça-feira) contaremos com a presença da Edyr em Jataí ajudando a
resolver  problemas  de  matricula.  A  Cristhiane  tem  uma  senha  equivalente  a  da  Edyr  e  está
resolvendo os problemas possíveis do sistema. Foi repassado os elogios feitos à Cristhiane pela
própria Edyr. Os mesmos problemas relatados aqui são os mesmos relatados em outras regionais.
A Aula Magna será no início de abril,  haverá a chamada pública nos dias 16 e 17/04. Eliana
informou que recebemos avaliação do curso de Educação Física. Falou da importância do trabalho
da CAVI e informou que na Regional Jataí tem-se um comitê e não uma comissão. Foi falado da
importância da avaliação feita pela CAVI e da importância da preparação dos alunos para darem as
informações  corretas  e  devidas.  Foi  informado  que  na  próxima  semana  haveria  mais  uma
avaliação, a do Curso de Letras Inglês e depois a do Curso de Engenharia Florestal.  Todos os
coordenadores reconheçam a importância de fazerem a avaliação e um meio para registrar essa
avaliação em relatórios. A COGRAD disponibiliza o material para auxiliar com a documentação
para a avaliação do MEC, depois da avaliação do MEC é feito uma reunião com a Coordenadora
de Graduação na COGRAD. A professora Eliana  e  o professor Wagner  participaram da Aula
Magna do Curso de Ciências da Computação apresentando todos os departamentos da UFG. Além
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da acolhida calorosa houve a participação de todos os professores e alunos do curso e a presença
dos palestrantes. Foi passado para o Pró- Reitor Luiz Melo para fazer informes, o mesmo informou
que  a  reunião  realizada  em  Goiânia  foi  para  padronizar  os  procedimentos  para  serem
desenvolvidos  pela  Câmara  de  Graduação;  a  rotina  de  procedimentos  vai  sendo  construída
conforme a realidade, mas não pode destoa muito da realidade uma da outra; os casos que não
conseguirem resolver serão levados às Câmaras  Superiores.  Já foi marcada  outra reunião para
compartilharem a experiência da instauração das Câmaras nas Unidades. A composição de cada
Câmara e suas finalidades dentro do estatuto. É necessário atender as demandas dos estudantes. As
Câmaras de Graduação se reunirão uma vez por mês e, até o princípio, a Câmara Superior também,
caso  necessário  se  reunirão  mais  vezes.  O  Pró-Reitor  informou  que  teve  uma  reunião
extraordinária  da  Câmara  de  Graduação,  antes  da  implantação  das  Câmaras  Regionais  para
compartilharem  os  problemas  encontrados  em  todas  as  regionais.  Eliana  solicitou  aos
Coordenadores  os  PPC’s  para  a  COOGRAD.  Ainda  nos  informes,  houve  uma  moção  dos
colaboradores  se  mostrando  solidários  aos  colaboradores  terceirizados  que  ainda  não  tinham
recebido, solicitando da UFG um posicionamento para resolução do problema. Luiz Mello deixou
claro a importância dos pontos discutidos, mas informou que a solução não está nesta Câmara de
Graduação. Não está no âmbito desta Câmara o poder para resolver esse problema, ao chegar em
Goiânia reforçará com o Reitor Orlando os problemas relatados aqui. Ele informou da importância
da instauração da Câmara, já que tem a presença da Minicâmara. Se será criada uma Universidade
do Centro Oeste Goiano não é decisão da UFG e sim do MEC, é uma escolha política. É opção dos
coordenadores escolherem se querem democratizar o processo ou mesmo mandar um representante
para Câmara Superior, através da instauração da Câmara Regional de Graduação. O Pró-Reitor diz
que não tem muito poder, é uma molécula na UFG, mesmo que seu cargo deixe a entender o
contrário. O que ele tem feito é mediar conflitos. A sugestão é que decidam se a Câmara será
implantada ou não. Os que compõem a Câmara são os coordenadores e não os chefes de Unidades,
pois  os  coordenadores  já  faziam parte  da Minicâmara.  Raimundo informou que todos os  dias
chegam portarias, ficando meio perdido dentro do que anda acontecendo e o que vai acontecer. É
inadmissível em um momento desses, não se instaure uma Unidade Transitória. Não é justo que os
processos se travem por conta da falta da instauração da Unidade Acadêmica Especial, não tem
nomes pra indicar  e nem Unidade instaurada.  Eliana informou que na última reunião houve a
preocupação de ler e estudar os artigos da Resolução CONSUNI, de instauração das Câmaras.
Informa que  fazem parte  dessa  Câmara  todos  os  Coordenadores  de  Cursos.  A Regional  Jataí
deixará de ter  só um voto e uma representatividade,  passando para cinco;  a professora Eliana
sugeriu que a representação seja de um membro de cada Unidade. O professor André disse que a
instalação da Câmara de Graduação nesta data e nas condições impostas se trata de um desrespeito
com os cursos que ainda não se compuseram e ainda não definiram suas representações como
Unidades Acadêmicas. Afirma que a deliberação sobre as representações desta Câmara Regional
junto  à  Câmara  Superior  de  Graduação  põe  em  situação  desigual  os  cursos  já  reunidos  em
Unidades  daqueles  que  ainda  não  se  reuniram  neste  modelo.  Além  disso,  a  eleição  dos
representantes para Câmara de Graduação, posta como ponto de pauta desta reunião, é mais grave
ainda, pois os cursos que provavelmente comporão o ILCHSA não definiram seus representantes e
não delinearam suas linhas de atuação. Quanto à fala do Prof. André, o Pró-reitor disse que foi
equivocada, pois não ter as Unidades instauradas não influencia em nada a instauração da Câmara
de Graduação. Tanto o Estatuto quanto o Regimento foram passados a todos os Coordenadores e
aos professores e que ela como professora recebeu também de sua Coordenação. Eliana perguntou
aos conselheiros se é vontade de todos que a Câmara de Graduação seja instaurada. Em discussão,
e, em seguida, em votação, por treze (13) votos favoráveis,  dois (2) contrários e o registro de
quatro (4) abstenções, a Câmara Regional decidiu a implantação da Câmara de Graduação. Item 6
em discussão, e, em seguida, em votação, por oito(8) votos favoráveis, cinco (5) contrários e o
registro de seis  (6)  abstenções,  a  Câmara  Regional  aprovou a  eleição  dos  representantes  para
Câmara Superior de Graduação. Eliana disse que é necessário aprovar a proposta de eleger os
coordenadores  por  institutos  ou  por  área  de  conhecimento  (8  áreas  de  conhecimento).  Os
professores  sugeriram  rodizio  dos  representantes  das  Unidades  para  que  todos  participem.
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Raimundo disse que pelo Art. 36, seria necessário uma votação para decidirem. Em discussão, e,
em  seguida,  em  votação,  por  doze  (12)  votos  favoráveis,  a  Câmara  Regional  aprovou  a
representatividade por instituto e os critérios do rodízio seria a Área de Conhecimento. A Eliana
solicitou que dia 23 de março os chefes de Unidades se prontifiquem a irem com ela à reunião para
discutir as necessidades da Regional Jataí. Eva disse que na ultima reunião da Direção foi definido
que do ICA surgiram mais duas unidades a serem criadas e que em posterior reunião será definida.
A Eliana Moraes pediu que a indicação seja feita até dia 23. O Coordenador do Curso de Química,
professor  Ricardo,  pede  para  estabelecer  um  prazo  para  indicação,  mas  precisa  passar  por
aprovação dos indicados. Eliana fez a sugestão de reunião ordinária para o dia 15/04. Foi proposto
votação para que esse ponto de pauta seja discutido dia 15/04 e que dia 23 a professora Eliana irá à
reunião da Câmara Superior de Graduação. Em discussão, e, em seguida, em votação, por quinze
(15) votos favoráveis, três (3) contrários, a Câmara Regional aprovou a eleição dos representantes
na próxima reunião ordinária (15/04/2015). Passando para o item 4 da pauta,  a presidente colocou
em discussão, e, em seguida, em votação o calendário das reuniões da Câmara Regional, o qual foi
aprovado,  com  o  registro  de  dezessete  (17)  votos  favoráveis,  dois(2)  contrários  e  duas(2)
abstenções. Item 07 da pauta, conforme consta na Legislação é necessário eleger um Coordenador
para substituir  a professora Eliana em faltas e impedimentos; Eva se candidatou,  com isso foi
aprovada a indicação, com o registro de quatorze (14) votos favoráveis e uma (1) abstenção. No
item 05 da pauta, a presidente disse que a data dos Espaços das Profissões está agendada para o dia
01/09 e sugeriu a antecipação para o dia do aniversário de Jataí, dia 31 de maio (120 anos), para
que a comemoração dos 35 anos da Universidade seja no mesmo dia. O Chefe de Unidade Santa
Rita, alegou que neste contexto não tem verba para fazer muita coisa. Fernando disse que ano
passado disseram que montariam uma comissão para organizarem o Espaço das Profissões e nada
ainda foi feito. Luís Contim disse que se essa data for mudada para o final de maio, possivelmente
neste mês terá greve, pensando nisso, seria melhor manter a mesma data. Em discussão, e, em
seguida, em votação, por doze (12) votos favoráveis, três (3) contrários e quatro (4) abstenções,
não  foi  aprovado  a  alteração  da  data  do  Espaço  das  Profissões.  Eliana  propôs  aos  cursos
contribuição para o aniversário da cidade em forma de presente. No item 8 da pauta, a presidente
colocou em discussão, e, em seguida, em votação, os órgãos suplementares da Regional Jataí que
comporão a Câmara Regional de Graduação conforme Resolução CONSUNI n°.24/2014, os quais
foram aprovados, com o registro de nove (9) votos favoráveis e três(3) abstenções, a Coordenação
de Assuntos Estudantis, a Seccional do Centro de Gestão Acadêmica, a Biblioteca e o Núcleo de
Acessibilidade  e  Inclusão.  Eliana  passou a  palavra  para  a  Técnica  em Assuntos  Educacionais
Cristhiane, que informou sobre o SIGAA, os problemas ainda não resolvidos, e relatou que nos
dias em que a Edyr esteve presente os problemas com a equivalência e unificação das disciplinas
foram os mais ocorridos. A equivalência se dá entre os PPCs e a unificação de disciplinas é entre
os Cursos com disciplinas comuns, os quais precisam analisar e unificar os códigos se as cargas
horárias e ementas forem compatíveis. Foram entregues as matrizes curriculares para verificação.
Se houver alguma duvida é só procurar a Cristhiane na COGRAD. Os cursos com duas matrizes e
têm  alunos  formados  nas  duas  matrizes  fiquem  atentos  aos  lançamentos  dos  códigos  das
disciplinas. Se a bibliografia for igual é a mesma disciplina e se forem diferentes, serão disciplinas
com códigos diferentes. Na quinta-feira à tarde, o SIGAA sofreu 2 atualizações. Márcio Issamu
sugeriu um tutorial para o SIGAA, para facilitar a demanda para a Cristhiane. Devido ao adiantar
da hora, a presidente informou que os demais itens da pauta seriam analisados em uma próxima
oportunidade,  agradeceu a presença e participação de todos, declarando encerrada a sessão, da
qual,  para constar,  eu,  Débora Sirno Santos,  Assistente  em Administração da Coordenação de
Graduação, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, seguirá assinada pela presidente
dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e votação.
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