
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA 13
DO MÊS DE MAIO DE 2015. Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quatorze
horas,  no  Anfiteatro  Inferior  da  Central  de  Aulas  I  –  Cidade Universitária  José Cruciano  de
Araújo,  reuniram-se  os  Coordenadores  dos  Cursos  de  Graduação  da  Universidade  Federal  de
Goiás - Regional Jataí, sob a presidência da Coordenadora de Graduação, Professora Eliana Melo
Machado  Moraes,  em  atendimento  à  Convocação  nº.  07/2015,  previamente  expedida.  Na
oportunidade,  compareceram  os  seguintes  conselheiros:  Darly  Geraldo  de  Sena  Júnior
(Agronomia),  Cleber  Douglas  Lucinio  Ramos  (Biomedicina),  Luís  Antônio  Serrão  Contim
(Ciências  Biológicas  Bacharelado),  Fabiano Campos Lima (Ciências  Biológicas  Licenciatura),
Ana  Carolina  Gondim Inocêncio  (Ciências  da  Computação),  André  Felipe  Soares  de  Arruda
(Direito), Denis Souza de Moraes (Educação Física Bacharelado), Luís César de Souza (Educação
Física  Licenciatura),  Robson  Schaff  Corrêa  (Engenharia  Florestal),  Allison  Gustavo  Braz
(Fisioterapia), Jordana R. S. Lima (Geografia, representando a Maria José Rodrigues), Raimundo
Agnelo Soares Pessoa (História), Márcio Issamu Yamamoto (Letras Inglês), Daviane Moreira e
Silva  (Letras  Português),  Fernando Ricardo Moreira  (Matemática),  Henrique  Trevizoli  Ferraz
(Medicina  Veterinária),  Jordana  S  Gregório  (Pedagogia,  representando  Eva  Aparecida  de
Oliveira),  Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos  (Química  Bacharelado),  Wesley  Fernandes
Vaz (Química Licenciatura), Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes (Zootecnia), Jackeline
Pereira  Mota  (Biblioteca),  Rodrigo  Abrãao  Faria  (Coordenação  de  Assuntos  Estudantis),
Vanderlei Balduino da Costa (NAI), Oreci Ferreira Silva (SCGA). Com a ausência justificada do
conselheiro: Iraci Scopel (Geografia Licenciatura). Verificado o quórum regimental, a presidente
declarou abertos os trabalhos iniciando pelo primeiro ponto de pauta. Colocadas em discussão, o
Prof. André solicitou a inclusão de suas falas nas três das reuniões da COGRAD realizadas nos
dias 11.02.15, 11.03.15 e 15.04.15, e informa que em Assembleia Geral de Professores realizada
no último dia 12 (doze) deliberou-se pelo indicativo de grave dos professores desta regional como
instrumento  de  luta  e  pressão  por  melhorias  nas  condições  de  trabalho  e  pela  defesa  da
“Universidade  Pública”,  informa  também  que  deliberou-se  pela  adesão  ao  Dia  Nacional  de
Paralisação dos SPF no próximo dia 14.05 e no dia 29.05, e informou, por fim, que os professores
voltariam  a  se  reunir  em  assembleia  no  próximo  dia  02.06.15  para  debater  as  ações  de
mobilização e sua conjuntura atual. O Prof. Alison solicitou acréscimo de suas falas na ata da
reunião do dia 11/03/2015: Disciplinas que não estão sendo oferecidas por falta de professor:
Anatomia  Palpatória  e  o  Estágio  de  Saúde  Pública  I  e   também  a  questão  dos  alunos
desmatriculados da disciplina de Bioquímica e que não foram remanejados. Finalizado os pedidos,
foi  posto  em discussão  e  em seguida  em votação,  sendo aprovadas  por  unanimidade,  com o
registro de uma abstenção, as atas com as devidas modificações. Prosseguindo, (item 2 da pauta) a
Professora  Eliana  apresentou  as  ementas  das  disciplinas  de  LIBRAS elaboradas  pelo  o  Prof.
Gilmar Garcia Marcelino,  explicando que a disciplina de LIBRAS 1 será ofertada a todos os
cursos cuja disciplina pertence ao núcleo obrigatório ou optativo, e as disciplinas de LIBRAS 2 e
3,  para  somente  para  o  núcleo  optativo,  com o  intuito  do  aluno  aprofundar  no  estudo desta
disciplina. Informou que as disciplinas de LIBRAS serão unificadas na REJ, tendo cargas horárias
de 64, e solicitou as modificações em todos os PPCs, informando que será criada uma resolução
que  alterará  estes  dados  em  todos  os  cursos  da  REJ.  Posto  em  discussão,  o  Prof.  Robson
esclareceu que deve-se atentar para as compras de livros destas disciplinas, checando as novas
bibliografias,  e  não  as  bibliografias  constantes  nos  PPCs (como é  feito  atualmente)  evitando
compras  desnecessárias  e  desatualizadas  e,  também,  sugeriu  que  todos  os  cursos  comprem
exemplares destes livros para atender ao novo instrumento de avaliação do MEC, não deixando a
compra apenas ao curso de Letras, responsável pela oferta. O Prof. Fernando informou que no
curso de Matemática, a disciplina de LIBRAS é inexistente, visto que o PPC é antigo e não é
adequado às normas, mas que, no entanto, ele estimula os alunos a cursarem como NL, tendo
enfrentado problemas na consolidação das matrículas em virtude do índice de prioridade. A Prof.
Daviane informou que a coordenação do curso deve solicitar a reserva de vagas para garantir o
atendimento dos alunos do curso de Matemática.  Finalizadas as discussões, as ementas  foram
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postas  em  votação,  sendo  aprovadas  por  unanimidade,  com  o  registro  de  cinco  abstenções.
Passando para o item 3, a Prof. Eliana disse que não houve a instalação do Fórum de Licenciatura
em Goiânia e por isso, tal ponto entrará apenas como informe, ficando para próximas reuniões a
criação do Fórum Regional de Licenciaturas. Após a retirada deste ponto de pauta, a professora
Eliana pediu ao Professor Raimundo que fizesse um relato da reunião do Fórum em Goiânia,
ocorrida em 11/05: informou que nas discussões  do Fórum não se chegou a um consenso da
estruturação deste, considerando a vontade das regionais de criarem suas seções do Fórum. O
impasse seu deu em torno de como tramitar as proposições do Fórum,  visto que na configuração
inicial deste, as demandas seriam enviadas apenas à Câmara Superior de Graduação. Dessa forma,
as  Câmaras  Regionais  ficariam  excluídas,  situação  que  se  distancia  da  ideia  de  uma  UFG
multicampi. Informou também que quando se chegar um consenso da configuração do Fórum,
uma proposta de regulamento será circulada na UFG para contribuições e posterior aprovação
final. Mediante às explicações,  os conselheiros debateram o tema. O Prof. Fernando e a Prof.
Eliana  afirmaram ser  desnecessários  a  criação  do Fórum nestas  condições,  o  que  infligem o
estatuto e o regimento da instituição, e que as Regionais devem lutar para conseguir voz no Fórum
e  não  somente  representações  e  que  este,  fique  vinculado  às  Coordenações  de  Graduação.
Prosseguindo, passou-se para o item 4 da pauta - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-
Saúde  (COAPES):  A  presidente  falou  sobre  os  documetos  que  embasam  a  elaboração  do
COAPES,ressaltando itens dos documentos: Diretrizes para o fortalecimento da Integração ensino
– serviços de saúde – comunidade, de outubro de 2014; 12.871  de  22  de  outubro  de  2013:
capítulos  da Formação Médica no Brasil e Projeto Mais Médicos para o Brasil e as Portarias
Interministerial Nº 10, de 20 de agosto de 2014, que institui a Comissão Executiva dos Contratos
Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde e o Comitê Nacional dos Contratos Organizativos
de Ação Pública Ensino-Saúde, e a de Nº 285, de 24 de março de 2015, que redefine o Programa
de Certificação de Hospitais de Ensino (HE). Expôs detalhadamente as orientações do Contrato
Organizativo  de  Ação  Pública  Ensino  Saúde  disponibilizada  pela  Secretaria  de  Gestão  do
Trabalho e da Educação na Saúde. Informou ainda, que houve uma reunião na segunda-feira, dia
11/05,  na  qual  estavam  presentes  o  Prefeito,  o  Secretário  Municipal  de  Saúde,  o  Reitor,  os
Diretores,  a  Coordenadora  de  Graduação,  o  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  da  Saúde  (Prof.
Rodrigo Pascoal) e a Prof. Ludmila Greco para discutir e traçar estratégias para o atendimento dos
documentos apresentados acima. Ficou estabelecido que a equipe se reunirá uma vez por mês,
sendo que a próxima agendada para o dia 09/06/2015, data em que as Professoras Rosuíta Fratari
Bonito e Valéria Goes, pertencentes à Comissão de Acompanhamento e Avaliação na implantação
do Curso de Medicina na Regional, estarão em Jataí para esclarecimentos e encaminhamentos.
Informou que o Dr. Everaldo (PROJUR) fará uma minuta prévia do COAPES; que será criada a
primeira residência médica em  na REJ, na área de Saúde da Família e Comunidade (e que todos
os alunos deverrão cursar,  obrigatoriamente, o período de um ano, para posteriormente pleitear
outras  especializações);  e  posteriormente,  outras  residências,  incluindo  a  residência
Multiprofissional;  que há a necessidade de certificação dos hospitais  de Jataí  como Hospitais-
escolas, (Centro Médico Municipal e Padre Tiago), e que o Secretário Municipal de Saúde está
desenvolvendo  todas  as  atividades  necessárias,  bom  como  todas  as  adequações  para  que  os
hospitais escola de Jataí sejam classificados como o Tipo 2. Em cumprimento com a convocação,
foi posto em debate o ponto 5. A presidente convidou o professor Fernando para apresentar os
dados sobe a evasão nos cursos da REJ e da UFG em geral. O professor Fernando apresentou os
gráficos  e  tabelas  pertinentes  aos  dados  da  evasão  dos  anos  de  2012  e  2013  enviados  pela
PROGRAD. Considerou que  são muitas  as  variáveis  que contribuem para o afastamento  dos
discentes das Universidades de forma geral e que seria viável um estudo para identificá-las e
traçar políticas de permanência aos alunos com dificuldades de prosseguir na graduação e, ainda,
expôs que a unificação das disciplinas da REJ contribuiria positivamente neste quesito, uma vez
viabilizará a mobilidade e a interação. O Prof. Luís Contim propôs o estudo das causas da evasão
em cada curso, ressaltando que dever-se-á focar nos alunos que ainda frequentam o curso e que
estão na zona de risco, afim de encaminhá-los aos possíveis programas de apoio e de permanência
oferecidos  pela  UFG. Os conselheiros  propuseram a criação  de grupos focais  para  analisar  a
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situação, a elaboração de um questionário padrão para a coleta de dados (alunos e professores),
em que os dados sejam apresentados em números reais ao invés de porcentagem e que os dados da
pesquisa sejam comparados com pesquisas desenvolvidas em outras IFES. O Assistente Social
Rodrigo sugeriu a criação de uma equipe para encaminhamentos e análise das causas da evasão e
também apresentou uma pesquisa semelhante que está sendo realizada por uma Assistente Social
da Regional Goiânia, em que se destacará os aspectos relevantes das causas da evasão. Passando
para o item 6 da pauta, a Eliana informou que foram adquiridos condicionadores de ar para todas
as salas de aula e que será preciso remanejar as aulas para a instalação dos mesmos; relembrou do
2º Encontro do PIBID e do 2º Encontro de Licenciaturas do Sudoeste Goiano, que acontecerá nos
dias 14 a 16 de maio, no Campus Riachuelo, em que as aulas também terão que serem transferidas
para a Cidade Universitária e da importância da participação dos alunos e professores dos cursos
de Licenciatura; relatou que o MEC está com inscrições abertas para inscrição para o banco de
colaboradores para a elaboração das provas do ENADE, solicitou a preparação das turmas que
farão o ENEM 2015 (leitura do edital, das diretrizes, resolução das provas anteriores e realização
de reunião com todos os alunos para instruções gerais); informou que no dia 14/05 será feita uma
paralização dos docentes para a realização de assembleia para se discutir os encaminhamentos de
uma possível greve e reivindicações. A bibliotecária Jackeline informou que o estudo está sendo
realizado no acervo da biblioteca para aquisição de livros 2015, para alcançar o conceito 3 do
INEP/MEC, leu os nomes dos representes desta comissão: Henrique Almeida Fernandes, Iderval
da Silva Junior Sobrinho, Vera Lúcia Banys, Gisele Soares Bastos, Magalis Dorneles Schneider,
André Felipe Soares de Arruda, Natasha Vicente Silveira Costa, sob a presidência da Jackeline
sua suplente, Anne Oliveira. Foi sugerido que a comissão tenha autonomia para instituir e destituir
os  integrantes  e  posto  em  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade,  com  o  registro  de  três
abstenções.  O Prof.  Alison relatou que há problemas de preconceito  entre  alunos veteranos e
calouros nas aulas de monitoria. O Prof. Raimundo relatou a falta de comunicação entre os setores
responsáveis pela colação de grau com os alunos concluintes, visto que no semestre 1/2014, um
aluno  não  colou  grau  devido  a  falta  de  informações  e  notificações  por  parte  da  UFG.
Considerando o encerramento da pauta, a presidente agradeceu a presença e participação de todos,
declarando encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Cristhiane Assis, lavrei a presente ata
que,  lida  e  considerada  conforme,  seguirá  assinada  pelo  presidente  dos  trabalhos  e  pelos
conselheiros presentes à sua discussão.

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137


