UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ
ASSESSORIA DE GRADUAÇÃO

Memória da Reunião sobre a II Reunião da Minicâmara de Graduação
Data: 09/05/2012
Horário : Início: 14h

Local: Auditório Maior
Horário : Término: 17:15h

PARTICIPANTES: em anexo

Pontos Apresentados e Discutidos:
1- Informes Gerais:
-Avaliação Institucional do campus
-Parabenização dos professores que fizeram o relatório de avaliação do
campus aplicado
aos alunos como forma que questionário
-Vagas para estagiários dos cursos que não foram preenchidas as vagas em 1º
edital.
-A Edyr virá em maio para proferir cursos sobre o RGCG e atender demanda de
coordenação
2- Seleção de Estagiários
-Perfil do estagiário deverá estar relacionado com o PPCs do curso.
-Entregar até o dia 10/05/2012 os novos pedidos e perfis dos novos
estagiários.
-O curso de Física desiste da vaga de estagiário para ser redistribuída entre os
demais cursos.
-Cada setor deverá arquivar todos os documentos referentes ao Estágio
Curricular Não Obrigatório.
-Preparar um documento sobre os dados referentes a II Reunião da Minicâmara
de Graduação, além de enviar e-mails informando às coordenações referentes
a participação dos professores nas próximas reuniões.
-Os supervisores de estagiário e Monitoria vistoriarem a frequência dos alunos
em seus respectivos locais de trabalho, para que haja melhor aproveitamento
destes alunos.
- A responsabilidade de envio dos relatórios de frequência passa a ser do
professor-orientador e não mais do coordenador.
3- Resolução de Monitoria
-A monitoria ficará a cargo da PROGRAD.
- Dia 21/05 será votada a Resolução de Monitoria na Câmara de Graduação.
- Cada coordenação terá um representante para coordenar as monitorias.
- Rever a média exigida na disciplina para se inscrever no programa de
monitoria: 7,0 ou estabelecer que o aluno que possua média possa se
escrever, mas classificar em ordem decrescente de médias.
4- SiDS
- Dia 28 de junho data limite para as coordenações ofertarem no SAG as
disciplinas de Núcleo Livre de inverno.
- Dia 15 de julho data limite para os coordenadores e secretários lançarem no
SiDs as disciplinas e horários referentes ao segundo semestre de 2012.
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- Estipular uma data para o treinamento dos coordenadores de curso e
secretários para o sistema SiDs.
- A Balbina direcionará ao sistema Sids o número exato da quantidade de
cadeiras em cada sala dos Campus universitários da UFG, para que assim não
haja atrito entre quantidade de alunos e quantidade de lugares dentro da sala
a qual a matéria foi direcionada.
- Ter maior colaboração dos professores ao direcionar à Assessoria de
Graduação a quantidade de alunos de sua matéria especifica, para não
corrompa os demais professores que tem necessidade de dar a aula nas salas
de maior extensão e consequentemente maior quantidade de cadeiras em
sala.
5- Avaliação da participação dos alunos no Programa Jovens Talentos
- Foram inscritos aproximadamente 340 inscritos, dois cursos não
participaram, pois não houveram inscritos. Foram previstos 7 ônibus para a
locomoção destas pessoas, porém saíram 4 ônibus de Jataí e voltaram 3 por
conta de muitos alunos ficarem em Goiânia.
- Houve 3 casos em que os alunos não fizeram a prova por falta de auxilio
logístico na hora da transportação dos alunos.
6- Avaliação da Semana do Planejamento
- Será argumentado sobre este tema na próxima reunião em questão do
horário já ter estar avançado, por conta dos debates que ocorreram na
Minicâmara.
7- Oferta de disciplinas no período de férias – inverno
- Serão revistas as disciplinas previstas de serem lançadas no período de férias
– inverno
8- Planejamento para o 2º semestre
- Trabalhar com os planos de ensino e plano de atividades. Cada curso tem que
prevê este momento de planejamento com os professores.
9- PPCs em elaboração e avaliação
- Alguns cursos ainda não estão com os PPCs prontos, o prazo para os mesmos
serem entregues a Assessoria de Graduação é até 30 de maio.
- Todos os PPCs estão passando por uma correção para que então sejam
editados.
- Na próxima semana será marcada uma reunião para correção e revisão dos
PPCs, pois os alunos estão sendo prejudicados pela falta deste apoio.
10- Processos para inclusão e exclusão de disciplinas
-Todos os pedidos serão indeferidos, visto que tais processos não existem
mais, exceto em casos extramente específicos, como por exemplo: gestantes
com gravidez de risco, erros da própria UFG e no caso de aluno com Síndrome
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de Down.
- Os processos de exclusão estão sendo julgados com agilidade na PROGRAD.
- Não haverá mais processos de pedido contra quebra de pré-requisito.
11- Formandos 1º semestre de 2012
-Em setembro terá colação de grau para os formandos do 1º semestre de
2012.
- Dar andamento nos processos de colação com urgência.

