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Memória da Reunião da Minicâmara de Graduação

Data: 10 de novembro de 2011  Local: Auditório Maior – Campus Jataí

 Horário: Início: 13h43min  Horário: Término: 16h35min

PARTICIPANTES

Alessandro Martins, Ana Luísa Aguiar de Castro, Cátia Regina Assis Almeida Leal, 
Diomar Toledo Lopes
Edgar Alain Collao Saenz, Eliana Melo Machado Moraes, Elis Regina da Costa, Esdras
Teixeira Costa, Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo, Fábio Marineli, Fernanda Lima
de Assis, Francismário Ferreira dos Santos, Laurena R. Do Amaral, Lázara Cristhiane de
Assis  Santana,  Marcelo  Borges Henrique,  Marcelo Eibs Cafrune,  Marcos  Wagner de
Souza Ribeiro, Marina Pacheco Miguel, Marise R. de Souza, Murilo Borges Silva, Oreci
Silva, Patrícia de Sá Barros, Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Valéria Gouveia, Vânia
Carmem Lima, Vilmar Antônio Ragagnin, Wendy Carniello Ferreira.

Pontos Apresentados e Discutidos: 

1) Informes Gerais e repasses de informações da Câmara de Graduação:

- Adoção da Memória nas reuniões da Minicâmara de Graduação.
- Entrega dos documentos solicitados por e-mail (dia 09/10/2011): PPCs, Grades Curriculares,
Portarias, Regulamento de Estágio.
- Portarias do NDE estão em reformulação textual.
- Serão feitas visitas nas salas de aulas de todos os cursos.
- Divulgação dos PPCs para os alunos dos cursos e disponibilização nos sites.
- Criação de programa para reserva de salas de aula visando à otimização do uso das mesmas.
- Designar professores para assumirem as Coordenações durante o período de férias, informan-
do ao SCGA e publicando a designação na porta das salas das coordenadorias.
 A disciplina de LIBRAS será oferecida como Núcleo Livre no Curso de Verão 2012.

2) Oferta de disciplinas para o ano letivo 2012:
 

- Atendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais.
- Fazer a distribuição das disciplinas apenas com os docentes efetivos e substitutos federais 
para o ano de 2012.
-  Oferta  das  disciplinas  deverá  obedecer  a  seguinte  ordem:  1.  Comum  obrigatória,  2.
Específica obrigatória, 3. Optativas e 4. Núcleo Livre.
- Os Núcleos Livres estarão suspensos se não houver professores para a oferta para 2012.
- Para o Curso de Verão somente poderão ser oferecidas disciplinas obrigatórias e específicas
apenas para os discentes que colarão grau no início de 2012.
-  Renovação  de  contratos  de  professores  substitutos:  verificar  o  vencimento  dos  mesmos,
atentando para aqueles que vencerão no meio do primeiro semestre letivo.
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3) PME do MERCOSUL: 

- Levantamento dos alunos que participaram de PME em 2010 e 2011.
- Elaboração de um Seminário para se discutir e apresentar a importância dos Programas de
Mobilidade Estudantil.
- Assessoria de Graduação é responsável pelos PME (nacional e internacional).
 

4) Planejamento para o ano letivo 2012 – Apresentação da Proposta:

- Aceite de propostas para serem discutidos na semana de planejamento.
- Promoção da semana de planejamento nos dias ????? de fevereiro com diferentes cursos e
palestras.
- O curso de gestão docente será oferecido no primeiro semestre de 2012.

5) Proposta de Resolução do NDE: 

-  Não  foi  aprovada  na  última  reunião  devido  às  discussões  para  inclusão  de  técnico-
administrativos e discentes.
- Na formação do NDE deverá conter membros de cada área de conhecimento que envolve o
curso.
- Sugestão: trocar a porcentagem da Resolução para que dê um valor exato do número de
membros do NDE.

6) PPC – encaminhamentos para a Assessoria:

- Os PPCs devem ser analisados pela Assessoria de Graduação antes de serem encaminhados
ao Conselho Diretor.
- A Prof. Eliana Moraes se prontifica para fornecer suporte na construção dos PPCs.

7) Orientações – Processo para atividades domiciliares:

- Não há normativas na UFG que garantem o prazo máximo para que os alunos entrem com
processo de exercício domiciliar.
- Tal questionamento será levado à Câmara de Graduação, bem como o abono de faltas.

8) II Encontro Nacional das Licenciaturas e I Seminário do PIBID:
 

-  Todos os  cursos  de Licenciaturas  devem enviar  os  nomes  dos  professores  e  alunos para
participarem do evento. 

9) Calendário Acadêmico – Semanas acadêmicas dos cursos e outros:

- Já está aprovado o Calendário Acadêmico de 2012.
- Montar o Calendário do Campus Jataí constando as semanas acadêmicas dos cursos, evitando
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choque de datas.

10) Processos de validação de disciplinas em casos de transferências – Orientações:

- Grande número de alunos assistindo aulas sem que o processo tenha sido concluído.
- Os professores responsáveis pelas disciplinas deverão ser consultados para a validação das
cargas horárias, ementas e conteúdos. O Coordenador é o responsável por emitir  o parecer
final.
-  Designar  uma  comissão  competente  para  análise  dos  processos  de  aproveitamento  de
disciplinas.

11) Avaliação Institucional – Reunião da CAVI em Jataí:

- Comissão de Avaliação Institucional 2010: Roberto Menezes de Oliveira e Michaela Bette
Câmara.
- Comissão de Avaliação Institucional 2011: Patrícia de Sá Barros e Michaela Bette Câmara.
-  Todos  os  coordenadores  de  curso estão  convocados  para  a  reunião  com a  Prof.ª  Regina
Beatriz da CAVI, dia 22/11/11 às 8h30min no Auditório Maior da Unidade Jatobá.
- Convidar técnico-administrativo, discente e comunidade externa para a reunião.
- Fabiana Melo responsável pelo questionário da CAVI referente à Educação à Distância.

12) Cumprimento do Mem. Circular 021/CGA:

- 3 alunos do Campus Jataí não foram inscritos para o ENADE 2011. 
- Normativa consta que após o prazo legal poderão ser inscritos 2% dos alunos.
- Mem. Circular 021/CGA

13) Calendário de reuniões da Assessoria de Graduação:

- As reuniões da Assessoria de Graduação para o ano de 2012 acontecerão às quartas-feiras,
período vespertino, alternando com as reuniões do Conselho Diretor. Fica estabelecido que se
houver choques com reuniões extraordinárias do Conselho Diretor, as reuniões da Minicâmara
acontecerão na semana seguinte. Horário definido: 13h30min às 17h.

14) Avaliação de Desempenho Didático do Docente pelo Discente:

- Divulgação do prazo de avaliação dos docentes pelos discentes através do Portal do Aluno.
-  Importância  da avaliação para os professores,  sobretudo os que se encontram em estágio
probatório.
- Sugestão: Refletir os resultados da avaliação docente pelo discente nas coordenadorias.

15) Conclusão das atividades do semestre letivo 2011:

- Há professores que já encerraram o semestre letivo no início de novembro.
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- Cumprimento efetivo do calendário acadêmico.

16) Contratação de Estagiários para atender as atividades dos cursos:

- Impedimento para a contratação de estagiários em 2011: problemas com as especificações e
critérios enviados por alguns cursos; lançamento de edital, aplicação das provas e divulgação
dos resultados demora 60 dias; três meses ociosos entre o encerramento do ano e início do
semestre letivo.
- O Edital será publicado na primeira semana de aulas de 2012.
-  As  vagas  de  estagiários  serão  discutidas  as  alocações,  dando  prioridade  aos  setores  que
possuem um funcionário atendendo dois setores.
- Os estagiários receberão uma quantia de quinhentos reais, podendo concorrer os alunos do
IFGO e UEG.

17) Departamento de Material e Patrimônio – Pregão:

- Pregão de registro de preço do Campus Jataí, para materiais de uso comum.
- Entrega dos pedidos até o dia 16/11/2011. 

Eliana Melo Machado Moraes                                                    Lázara Cristhiane de Assis Santana
        Assessora de Graduação                                                                               Técnica em Assuntos Educacionais


