
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA 17
DO MÊS DE JUNHO DE 2015. Aos dezessete dias do mês de junho 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.  08/2015,  previamente  expedida.  Na
oportunidade, compareceram os seguintes conselheiros: Allison Gustavo Braz (Fisioterapia), Ana
Carolina Gondim Inocencio (Ciências da Computação), André Felipe Soares de Arruda (Direito),
Daniela Pereira Dias (Engenharia Florestal), Daviane Moreira e Silva (Letras Português), Denis
Souza  de  Moraes  (Educação  Física  Bacharelado),  Eva  Aparecida  de  Oliveira  (Pedagogia),
Fabiano  Campos  Lima  (Ciências  Biológicas  Licenciatura),  Fernando  José  dos  Santos  Dias
(Zootecnia,  representando  Karina  Ludovico  de  Almeida  Martinez  Lopes),  Fernando  Ricardo
Moreira (Matemática), Henrique Trevizoli Ferraz (Medicina Veterinária, representando Gustavo
Henrique Marques Araújo),  Jaqueline Pereira  Mota  (Biblioteca),  Luís  Antônio Serrão Contim
(Ciências Biológicas Bacharelado), Luiz Almeida da Silva (Enfermagem), Maria José Rodrigues
(Geografia Licenciatura), Natasha Vicente da Silveira Costa (Letras Inglês, representando Márcio
Issamu  Yamamoto),  Paulo  Freitas  Gomes  (Física),  Ricardo  Alexandre  Figueiredo  de  Matos
(Química Bacharelado),  Rodrigo Abrão Faria (Coordenação de Assuntos Estudantis) e Wesley
Fernandes  Vaz (Química  Licenciatura).  Com a  ausência  justificada  do  Conselheiro  Vanderlei
Balbino  da  Costa  (Núcleo  de  Acessibilidade  e  Inclusão).  Verificado  o  quórum regimental,  a
presidente declarou abertos os trabalhos, relatando que sua filha teve meningite pneumocócica,
uma doença muito grave e inesperada.  Agradeceu as manifestações  de carinho que recebeu e
justificou sua ausência na COGRAD durante esse período. Informou que disponibilizou todos os
números dos telefones celulares e e-mails  dela, caso os coordenadores precisem sanar alguma
dúvida. Disse ainda, que tem respondido todos os e-mails recebidos. A professora Eva relatou que
não foram convidados todos os representantes para a reunião da Câmara Superior, pelo menos os
representantes da área de Ciências Humanas. A presidente solicitou à Mariane que reenvie para
Elis Veloso, os nomes e e-mails dos representantes da Câmara Regional para Câmara Superior. O
professor André disse que também não recebeu a convocação da reunião da Câmara Superior e
que a professora Daviane recebeu o e-mail como titular da área Ciências Sociais Aplicadas, mas
ela é suplente. Passando para o item 01 da pauta, a presidente solicitou a correção da linha 52 da
ata do dia 13/05/2015, em vez de “Daviane informou que a coordenação do curso peça reserva de
vagas  para  garantir  o  atendimento  dos  alunos  do  curso  de  Matemática”,  deve  ser  “Daviane
informou  que  a  coordenação  do  curso  deve  solicitar  a  reserva  de  vagas  para  garantir  o
atendimento dos alunos do curso de Matemática.” Finalizado o pedido, foi posto em discussão e
em seguida em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o registro de três (3) abstenções, a
ata com a devida modificação. Prosseguindo para o item 02 da pauta, a professora Eliana disse
que a  Comissão  Interina  de  Recurso  Contra  Exclusão  não teve  tempo  hábil  para  analisar  os
processos  de  prorrogação  de  prazo  para  integralização  curricular:  23070.007267/2015-94  –
Gislaine  Lima de Rezende e  23070.007268/2015-39 – Valéria  Ribeiro Carvalho.  A discussão
desses será na próxima reunião da Câmara Regional. Na continuidade, no item 03 da pauta, a
presidente relatou o processo 23070.009997/2014-49, do interesse de Francisco Isolildo da Silva
Mota,  solicitando exercício domiciliar  – curso de Geografia Licenciatura.  A professora Eliana
informou que é uma situação similar a que aconteceu na Copa do ano passado. O requerente
solicitou  o  exercício  domiciliar  no  primeiro  semestre  de  2015  nas  disciplinas  de  Estágio  I,
Didática e Formação de Professores em Geografia e Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos
da Educação.  No processo,  o  interessado apresentou uma declaração  justificando que  por  ser
militar,  ele  vai  desenvolver  um  trabalho  no  complexo  das  favelas  de  Maré  a  partir  do  dia
10/04/2015, com previsão de retorno no dia  20/06/2015.  Também anexou uma declaração do
quartel  com a  data  do  dia  08/04/2015  para  saída  e  retorno  no  dia  06/07/2015.  Com isso,  a
professora Eliana disse que tem uma inconsistência da data. Em discussão, e, em seguida, em
votação, a Câmara Regional aprovou por unanimidade o deferimento do exercício domiciliar das
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disciplinas Didática e Formação de Professores em Geografia e Fundamentos Filosóficos e Sócio-
Históricos da Educação, e indeferiu o exercício domiciliar da disciplina Estágio I. Passando para o
item 04 da pauta, a presidente disse que a Regional Jataí tem que indicar quatro (4) representantes
para o Conselho de Ensino, Pesquisa,  Extensão e Cultura (CEPEC). A Extensão e Cultura,  a
Pesquisa e Pós-Graduação fizeram as indicações. Desta forma, a Câmara Regional deve indicar
dois  professores  para  comporem  o  CEPEC.  A  professora  Eliana  disse  que  antigamente  a
periodicidade das reuniões do CEPEC era uma vez ao mês. Agora, a proposta é que as reuniões
sejam bimestrais. Expôs o que compete e quem participa do CEPEC. Feita leitura, explanação e
demais esclarecimentos, em discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara Regional aprovou,
por unanimidade,  Eva Aparecida de Oliveira e Luiz Almeida da Silva como representantes da
Câmara Regional para o CEPEC. A seguir, procedeu os seguintes informes ( item 05 da pauta): 1)
a reunião da Câmara Superior de Graduação será no dia 29/06/2015; 2) os tópicos em discussão
da instrução normativa  são:  acréscimo de  componente  curricular,  cancelamento  de disciplina,
aproveitamento de disciplina, aproveitamento de disciplinas cursadas como núcleo livre durante o
curso, extraordinário domínio de conteúdo, recurso contra exclusão, revisão de frequência, revisão
de  nota  de  avaliação,  segunda  chamada  de  avaliação,  trancamento  de  matrícula,  tratamento
excepcional e liberação de pré-requisito ou de co-requisito. Pediram para acrescentar na instrução
normativa como proceder na situação dos alunos militares, vagas de alunos por disciplinas e casos
de alunos ingressantes; 3) os alunos informaram que no dia 10/06/2015 foi deliberado uma greve
e foi formado um comando local de greve estudantil responsável pelas atividades no período de
greve. São feitas reivindicações em nível regional e nacional; 4) a professora Eliana informou que
os coordenadores receberão no e-mail o novo Regimento Geral da UFG. Todos os professores
devem receber  e  ler  o  Regimento  Geral,  pois  houve alterações;  5)  a  presidente  disse que  os
professores  devem estar  atentos  às  frequências  dos  estagiários  e  monitores;  6) em breve será
lançado o edital de estágio não-obrigatório; 7) de acordo com a lei 11.788, a Regional Jataí pode
ter  66  estagiários;  8)  a  professora  Daviane  disse  que  enviará  um  e-mail  para  COGRAD
encaminhar aos coordenadores  o formulário de pedido de oferta da disciplina de LIBRAS I com
os horários disponíveis para o segundo semestre de 2015; 8) o professor André relatou que no dia
10/06/2015 houve uma assembleia significativa com aproximadamente noventa (90) professores e
a maioria deliberou pela deflagração da greve dos docentes. Em consequência disso, o curso de
Direito divulgará no site que todas as atividades acadêmicas e administrativas do curso foram
suspensas; 9) O Assistente Social Rodrigo disse que no dia 16/06/2015 foi divulgado o resultado
preliminar das bolsas estudantis( alimentação, moradia e permanência). O prazo para o recurso é
de dois dias úteis conforme o edital;  10) o professor Allison informou que no concurso  para
professor substituto, o candidato não realiza a inscrição online. A professora Eliana disse que irá
levar essa discussão para a CODIRH; 11) o professor André pontou três questões: novamente um
grupo de terceirizados, da empresa DiskLimp, ficou quase três semanas sem receber o salário. O
professor André fez um documento formal à Direção solicitando esclarecimentos. Após, quinze
dias que o documento foi protocolado, os funcionários receberam. Outro apontamento feito pelo
professor,  é  que a  interlocução entre  a  Direção e  os estudantes  está  desgastada.  Por isso,  foi
solicitado  à  Coordenadora  de  Graduação  que  dialogue  com  a  Direção  sobre  essa  relação
contundente  com  os  discentes.  Por  último,  foi  dito  que  no  dia  15/06/2015,  o  Ministério  da
Educação  não  recebeu  os  líderes  de  PROIFES  e  ANDES.  Ninguém quer  conversar  com os
professores.  É infantil  imaginar  que tem alguém disposto a querer negociar com os docentes.
Passando para o último ponto de pauta, a professora Eva disse que ao dar aula na Central de Aulas
02, não encontrou giz em nenhum prédio. A professora Eliana reafirmou que a COGRAD não é
mais responsável pela distribuição de giz nas salas, visto que não tem funcionários suficientes
para a realização dessa tarefa. Por isso, cada coordenação de curso é responsável pela distribuição
dos  materiais.  Considerando  o  encerramento  da  pauta,  a  presidente  agradeceu  a  presença  e
participação de todos, declarando encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Mariane Carrilho
Costa, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, seguirá assinada pelo presidente dos
trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e votação.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105


