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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL GOIÁS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL GOIÁS, REALIZADA EM 29 DE
MARÇO DE 2016. Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da Regional
Goiás, realizada em 29 de Março de 2016 às 14 horas, na Sala de Reuniões da
Coordenação de Graduação da Regional Goiás. Deu-se iniciada a reunião da Câmara
de Graduação, em convocação ordinária, sob a presidência do professor Álison Cleiton
de Araújo e na presença da Profª Elisandra, Profº Thiago Rodrigo, Profº Pedro Jonas,
Profº Victor, Profª Silmere Alves, Profº João Huguenin e a Aluna Marilya Paula.
Primeiro ponto: Profª Elisandra repassa informe: A UFG foi convidada a participar da
Jornada de debate político com movimentos sociais que ocorrerá no dia 11/04/2016,
será representada pelo curso de Licenciatura em Educação do Campo. Prof.º Àlison
repassa alguns informes gerais: Reunião que ocorreu sobre o Fórum Estágio/NDE:
definidas as datas 25/10/2016 e 26/10/2016; Será realizado um evento institucional
com as seguintes discussões: Função do Estágio, política de estágio, relato de
experiência dos discentes e Grupo de Trabalho para a construção da política de
estágio na Regional Goiás; Definida próxima reunião para 20/04/2016 às 14h na Sala
de Estágios, com a pauta: Compartilhamento de experiência do estágio pelos
coordenadores e encaminhamento sobre comissões de trabalho; Política de acesso e
permanência: aberto convite para participação da comunidade acadêmica na próxima
reunião que acontecerá no dia 05/04/2016 às 14h na sala dos professores; Seleção de
Estagiários: informe sobre a finalização da seleção e solicitação para que os
coordenadores definam as funções/atribuições dos estagiários selecionados; Profº
Álison destacou a importância de conhecer e seguir as instruções normativas nas
ações administrativas para se evitar distorções em relação às normas previstas no
RGCG; Sobre a finalização da proposta de revisão do RGCG: a proposta passará por
consulta pública para então ser apresentada à Comunidade acadêmica; ressaltou que
o objetivo da proposta foi tornar mais flexível as normas com o intuito de não
inviabilizar as solicitações dos discentes; Em seguida, repassou informe sobre o Curso
de Docência: Aguardando a finalização dos novos concursos de docentes; o curso
será realizado no semestre 2016/01 em 4 módulos e em maio encaminhará inscrição e
discussão sobre datas e locais; Informou sobre a nota 4 conquistada pelo curso de
Direito da Regional Goiás; Sobre matrícula do UFG inclui: primeira vez que a Regional
Goiás tem aluno matriculado e aproveitou para destacar a matrícula do primeiro
transexual no curso de Filosofia; Informou os presentes sobre a visita da PROGRAD
que ocorrerá no dia 18/04/2016, durante o dia, para tratar sobre assuntos diversos da
graduação; Por fim, Profº Álison falou sobre as mudanças que ocorreram nas
coordenações de curso e do Núcleo de Acessibilidade. Segundo Ponto: Na
sequência, Profº Álison submete a ata da Reunião do dia 24/02/2016 à apreciação,
sendo aprovada por unanimidade; Terceiro Ponto: Profº Álison discorre sobre Edital
de Monitoria em seguida abre a discussão sobre a forma de distribuição de vagas;
Proposto encaminhamento para divisão em 7 vagas para Unidade Acadêmica Especial
de Ciências Sociais Aplicadas e 2 vagas para Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Humanas e data para o processo seletivo em 26/04/2016, sendo aprovado
por unanimidade. Quarto Ponto: Passando aos pareceres dos processos, Profª
Silmere, relatora, apresenta parecer acerca do pedido de cancelamento de disciplina –
item 4 – processo nº 23070.001862/2016-05 – de interesse de Amanda Carvalho de
Queiroz – Filosofia – Bacharelado – Indeferido; submetido à apreciação, o parecer é
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aprovado com o registro de nenhuma abstenção; Em seguida, Profº João Huguenin,
relator, apresenta parecer sobre o pedido de prorrogação de prazo para integralização
curricular – item 5 - processo nº 23070.002254/2016-18 – de interesse de Marcelo
Klein – Direito – Bacharelado – Deferido com acréscimo de 1(um) ano ao prazo de
integralização; submetido à apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade; Profº
Álison realiza leitura do parecer do relator Profº Carlos Nascimento sobre o pedido de
prorrogação de prazo para integralização curricular – item 6 - processo nº
23070.001978/2016-36 – de interesse de Gianluca Alves Amaral – Serviço Social –
Bacharelado – Deferido com acréscimo de 1(um) ano ao prazo de integralização;
submetido à apreciação, o parecer é aprovado com registro de uma abstenção. Para
constar, eu, Saullus Eduardo Silva Araújo secretário da Câmara de Graduação, lavrei a
presente ata que, depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada
pelos presentes.
Prof. Alison Cleiton de Araujo – Coordenador de
Graduação da Regional Goiás
Prof.ª Silmere Alves Santos – Coordenadora do
Curso Bacharelado em Serviço Social
Prof. Vitor – Coordenador do Núcleo de
Acessibilidade
Prof.ª Elisandra – Representando a Coordenadora
do LeDoC
Prof. Pedro Jonas de Almeida – Coordenador do
Curso de Filosofia – Licenciatura
Marilya Paula Almeida Marques – Representante
Estudantil
Profº Thiago Rodrigo de Oliveira Costa –
Coordenador do Curso de Filosofia – Bacharelado
Profº João Paulo Huguenin –Coord. do Curso de
Bacharelado em Arquitetura
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