
ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO

Data: 19 de setembro de 2018
Horário: 14:15 h às 16h 55min
Local:  CA1 Sala 14 – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:

1. Informes
2. Atas das reuniões: 15/08, 22/08 e 12/08/2018
3. Processos:

Processos analisados pela Comissão de Exclusão
Item Processo Interessado Assunto DEF IND
01 15318/2018-02 Camilla Souza de Assis – Pedagogia (diligência) Recurso contra exclusão X
02 17364/2018-38 Camila Ferreira Araújo - Fisioterapia Prorrogação de prazo Vistas
03 17057/2018-57 Aline Araújo Batista de Oliveira - Fisioterapia Prorrogação de prazo X
04 16197/2018-16 Gilson Pereira da Silva – Engenharia Florestal Prorrogação de prazo X
05 15612/2018-14 Guilherme Peres de Carvalho – Eng. Florestal Prorrogação de prazo X

Processo analisado pela Comissão de Análise de Recursos
Item Processo Interessado Assunto DEF IND

01 14093/2018-69 Roberto Oliveira Cruz Filho - Física
Recurso contra decisão de
indeferimento – liberação

de pré-requisito
Vistas

4. Apresentação do novo sistema de reservas de salas de aula
5. Alteração do turno do Curso de Química – Licenciatura
6. Alteração do número de vagas do Curso de Enfermagem
7. Disciplinas ofertadas pela UAE Educação aos cursos de bacharelado
8. Outros assuntos                            

Presentes
Paulo  César  Timossi  e  Cecília  de  Castro  Bolina  (Agronomia),  Wagner  Gouvêa  dos  Santos
(Biomedicina), Luís Antônio Serrão Contim (Ciências Biológicas - Licenciatura), Ana Paula Freitas
Vilela  Boaventura  (Ciências  da  Computação),  André Felipe  Soares  de  Arruda (Direito),  Nestor
Pérsio Alvim Agrícola (Educação Física – Bacharelado), Michele Silva Sacardo (Educação Física –
Licenciatura), Hellen Cristina Sthal (Enfermagem), Thelma Shirlen Soares (Engenharia Florestal),
Kamila  Rodrigues  Coelho  (Física),  Ana  Cláudia  Antônio  Maranhão  Sá  (Fisioterapia),  Márcio
Rodrigues Silva (Geografia – Licenciatura), Sandra Nara da Silva Novais (História), Tatiana Diello
Borges (Letras – Inglês), Paulo Roberto Souza da Silva (Letras – Português),  Érica Ferreira Melo
(representando o conselheiro Paulo Roberto Souza da Silva – Letras Português), Fernando Ricardo
Moreira  (Matemática),  Eva  Aparecida  de  Oliveira  (Pedagogia),  Raquel  Maracaípe  de  Carvalho
(Psicologia), Francismário Ferreira dos Santos (Química _ Bacharelado), Tatiane Moraes Arantes
(Química  –  Licenciatura),  Erin  Caperuto  de  Almeida  (Zootecnia),  Luismar  de  Carvalho  Júnior
(Biblioteca), Rodrigo Abrão Faria (CACOM), Suely dos Santos Silva (UAE EDU). Justificaram a
ausência: Márlon Zortéa (Ciências Biológicas – Bacharelado), Patrícia Leaão da Silva Agostinho
(Fisioterapia), Sílvio Ribeiro da Silva (Letras – Português), Simone Marques Faria Lopes e Márcia
Cristina  da  Cunha  (Geografia  –  Bacharelado),  Júlia  de  Miranda  Moraes  (Medicina),  Dirceu
Guilherme de Souza Ramos (Medicina Veterinária).
Informes
-  Formação em EAD na REJ: acontecerá no dia 27/09, com a participação das professoras Lilian
Ucker Perotto e Marília de Goyás (CIAR), nos períodos matutino e vespertino, e a programação
será  divulgada  assim que  as  referidas  professoras  nos  informarem,  sendo  convidados  todos  os
professores da Regional.
-  Formação SEI:  acontecerá no dia 10/10, às 14h, com o intuito  de orientar os coordenadores,
secretários e chefes das UAEs quanto aos fluxos dos processos e aos trâmites do peticionamento
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eletrônico. Em breve, a convocação será enviada.
- O Dossiê Diagnóstico do Ensino na Regional Jataí, referente à Graduação e à Pós-Graduação, foi
publicado na Revista Intinerarius Reflectionis (V. 14, N. 3 – 2018), a qual possui Qualis B2.
-  Presidente  do  NDE:  no  dia  23/08,  a  Coordenadora  de  Graduação  enviou  um  e-mail  aos
Coordenadores de Curso corrigindo a informação dada na reunião realizada no dia anterior, quanto
ao presidente do NDE ser necessariamente o coordenador co curso. Esclareceu que: de acordo com
o Instrumento de Avaliação de 2017 e com as resoluções do Ministério da Educação (MEC) e da
UFG, o  NDE deve possuir, no mínimo, 5 docentes do curso; seus membros atuar em regime de
tempo integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral); pelo menos 60% de seus membros
possuírem  titulação  stricto  sensu;  ter  o  coordenador  de  curso  como  integrante;  atuar  no
acompanhamento,  na  consolidação  e  na  atualização  do  PPC,  realizando  estudos  e  atualização
periódica,  verificando  o  impacto  do  sistema  de  avaliação  de  aprendizagem  na  formação  do
estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) e as novas demandas do mundo do trabalho; e manter parte de seus membros
desde o último ato regulatório. De acordo com o parecer CONAES N°. 4 de 17 de 2010 para os
cursos  de  Medicina,  deve-se  eleger  membros  com  liderança  acadêmica  e  presença  efetiva  no
desenvolvimento do PPC e do curso. Habitualmente, encontramos o coordenador do curso como
presidente, pois ele quem deve garantir a execução do PPC e é ele quem preside as reuniões do
colegiado de curso, além de poder averiguar as avaliações de docentes, os diários de disciplinas ou
módulos etc., mas realmente não é obrigatório. Assim, a Coordenadora de Graduação sugeriu não
colocar como presidente, docentes recém empossados, nem substituir todo o quadro de membros do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) de uma única vez.
Deliberações
- Aprovação, com o registro de 18 votos favoráveis e 02 abstenções, das atas das reuniões: 15/08,
22/08 e 12/09/2018.
- Aprovação, por unanimidade, do acréscimo dos seguintes pontos de pauta: Calendário Acadêmico
2019, Alteração do representante na Câmara Superior de Graduação e Suplente no CEPEC, Ementas
Unificadas das disciplinas de responsabilidade da UAE EDU aos demais cursos de licenciaturas.
- Aprovação, com o registro de 19 votos favoráveis e 01 abstenção, dos pareceres da Comissão de
Recurso Contra Exclusão que deferem as solicitações de prorrogação de prazo para integralização
curricular dos discentes: Aline Araújo Batista de Oliveira (23070.17057/2018-57), Gilson Pereira da
Silva (23070.16197/2018-16) e Guilherme Peres de Carvalho (23070.15612/2018-14).
- Reprovação, com o registro de 06 votos contrários, 3 votos favoráveis e 11 abstenções, do parecer
da  Comissão  de  Exclusão,  aprovando  o  parecer  da  Conselheira  Eva  Aparecida  de  Oliveira,
deferindo assim a solicitação da discente Camilla Souza de Assis (23070.015318/2018-02).
-  Aprovação,  com o registro  de  16 votos  favoráveis  e  04 abstenções, da alteração do tuno de
funcionamento (noturno para integral) do Curso de Química Licenciatura (Resolução CEPEC Nº
1547/2017  - Processo nº. 23070.020285/2014-81).
- Aprovação, por unanimidade, da alteração do número de vagas anuais de 30 para 40 do Curso de
Enfermagem (Resolução CEPEC Nº 1312/2014 - Processo nº.  23070.007662/2007-67), conforme
previsto na Portaria MEC Nº. 898, de 12 de setembro de 2007.
- Ciência, com o registro de 08 votos favoráveis, 04 votos contrários e 06 abstenções, da proposta
da UAE de Educação em não mais ministrar aulas aos cursos de bacharelado, tendo fundamentação
o  “Estudo  dos  Projetos  Pedagógico  dos  Cursos  de  Bacharelado  onde  a  Pedagogia  ministra
disciplinas”, apresentado à COGRAD. 
- Aprovação, com o registro de 15 votos favoráveis e 02 abstenções, da manutenção da proposta do
Calendário  Acadêmico para  o ano letivo  de  2019,  tendo como principais  datas:  Início  2019-1:
13/03/2019; Término 2019-1: 15/07/2019; Recesso acadêmico: 16/07 a 09/08/2019; Início 2019-2:
10/08/2019; Término 2019-2: 14/12/2019.
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Considerações
- Processo de interesse da discente Camila Ferreira Araújo (23070.017057/2018-57 - prorrogação de
prazo  para  integralização  curricular):  pedido  de  vistas  pela  Conselheira  Ana  Cláudia  Antônio
Maranhão Sá.
- Processo de interesse do discente  Roberto Oliveira Cruz Filho (23070.14093/2018-69 - Recurso
contra decisão de indeferimento – liberação de pré-requisito:  pedido de vistas pela  Conselheira
Kamila Rodrigues Coelho.
- Os seguintes pontos de pauta não foram apreciados devido ao adiantar do horário:  Apresentação
do novo sistema de reservas de salas de aula,  Alteração do representante na Câmara Superior de
Graduação e Suplente no CEPEC, Ementas Unificadas das disciplinas de responsabilidade da UAE
EDU aos demais cursos de licenciaturas.
- O conselheiro André relatou que houve problemas sérios na UAE de Ciências Sociais Aplicadas
devido à interpretação do e-mail enviado pela COGRAD, a pedido do CIDARQ, que trata sobre o
peticionamento eletrônico, em que diz que o peticionamento “poderá” ser feito pelo discente, assim
o próprio coordenador atuou o processo, sendo que é de responsabilidade do aluno a atuação do
processo. Solicitou a correção do e-mail e melhor divulgação dos fluxos e dos responsáveis em cada
instância  na  Instrução  Normativa  1/2018  (sobretudo  na  Seção  VII  -  Da  Revisão  de  Nota  de
Avaliação).
-  O Conselheiro Wagner  disse que não concorda com a forma que são emitidos  e julgados os
pareceres  da  Comissão  de  Recurso  Contra  Exclusão,  apresentando  um parecer  apenas  com as
palavras “indeferido” ou “deferido”, dificultando a votação dos pareceres de processos de recursos
contra exclusão, por isso sempre se abstêm nas votações, pois para ele é “votar no escuro”. Sugeriu
que  a  referida  comissão  deveria  ler  os  pareceres  na  íntegra  relatando  a  avaliação  feita,  como
acontece na votação de pareceres deliberativos, sendo feitos e estruturados com base no estudo dos
pareceres emitidos por outros órgãos da UFG.
- A conselheira Eva expôs os dados contidos no documento “Estudo dos Projetos Pedagógico dos
Cursos de Bacharelado onde a Pedagogia ministra disciplinas”, apresentado à COGRAD, em que
relatou não mais ofertar 13 disciplinas aos seguintes cursos de: Ciências Biológicas (Filosofia da
Ciência  -  32h),  Ciência  da  Computação  (Computador  e  Sociedade  –  32h),  Educação  Física
(Filosofia e Corporeidade – 64), Enfermagem (Antropologia da Saúde – 45h, Sociologia – 45h,
Filosofia e Enfermagem – 45h, Antropologia do Corpo – 48h), Fisioterapia (Antropologia do Corpo
–  48h,  Sociologia  e  Saúde  –  48h),  Psicologia  (Antropologia  e  Psicologia  –  64h,  Ética  –  64h,
Filosofia  e  Psicologia  I  –  64h,  Filosofia  e  Psicologia  II  –  64h,  Sociologia  e  Psicologia  –  64)
totalizando 679 horas anuais, tendo como base o deficit de professores (atualmente 12 e, com a
proposta do novo PPC da Pedagogia, aumentará o número para 18) e as descrições contidas nas
ementa  de  cada  disciplinas,  as  quais,  são  desvinculadas  da  área  pedagógica  e  de  formação de
professores.
- Houve discussões acerca: dos critérios para embasarem as decisões da Comissão de Recursos
Contra Exclusão, no entanto, devido às especificidades dos casos e dos cursos, concluiu-se que a
melhor forma é analisar os pedidos de forma isoladas, sem parâmetros; da alteração do turno do
curso de Química Licenciatura sobre o impacto desta mudança ao aluno trabalhador, tornando a
Universidade  elitizada;  e,  sobre,  a  não  oferta  das  disciplinas  pela  UAE  EDU  aos  cursos  de
bacharelado e aos argumentos apresentados pela Conselheira Eva.
- Houve a manutenção das grandes datas para o ano letivo de 2019, ficando cientes dos problemas
destacados pelo Pró-Reitor Adjunto Israel Elias Trindade: não garantia do período mínimo de 30
dias para possíveis férias dos docentes e a provável impossibilidade de oferta de disciplinas no
período de inverno/2019. 
Solicitações
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- A Comissão de Recurso Contra a Exclusão solicitou que não conste a assinatura dos membros nos
pareceres  emitidos  e  anexados  ao  processo,  ficando  apenas  a  assinatura  da  certidão  de  ata  da
Câmara Regional de Graduação.
Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis Santana, lavrei a presente ata que segue assinada pela
presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes mediante a lista de frequência.
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