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Memória da VIII Reunião da Minicâmara de Graduação
Data: 11/12/2013
Horário : Início: 13h 30 min

Local: Auditório Inferior da Central de Aulas I
Horário : Término: 17h 30 min

PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos:
1. Apresentação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do CAJ
- Não discutido.
2. Atividade: Grupo focal da Avaliação Institucional do CAJ/CAVI
- Foi informado aos participantes a importância da Avaliação Institucional para a Universidade
e para o Campus Jataí. A representante da CAVI alertou sobre o prazo para a postagem no
sistema das informações ate o dia 18/12. Esclareceu sobre a avaliação do docente pelo discente
que este ano será realizada até o dia 24/01/14.
- Para o levantamento de dados e informações sobre o parecer dos professores, ficou
estabelecido que reunião acontecerá 13 de dezembro, às 14h, na sala16 da Central de Aulas I.
3. Planejamento 1º semestre de 2014
- A proposta de o planejamento acontecer junto com as atividades do 1° semestre não foi
aprovada pela Câmara de Graduação. No entanto, surgiram questionamentos a respeito, ficando
definido que no dia 23/01/14, durante o período matutino e vespertino, acontecerá o
planejamento da ASSEGRAD para o próximo semestre letivo.
- No dia 28/01 a Assessora de Graduação ministrará o minicurso “Avaliação do Processo de
Ensino e Aprendizagem”, no período vespertino, a todos os professores interessados.
4. SiDS
- O administrador do SiDS repassou todas as datas e instruções para o lançamento das
disciplinas:
06/01 - Início do período de solicitações para o SiDS/2014-1
31/01 - Término do período de solicitações
03/02 - Início das distribuições
10/02 - Reabertura do SiDS para conferências e ajustes
16/02 - Término do período de conferências e ajustes
21/02 - Término das distribuições
28/02- Data prevista para publicação pelas Coordenações
27 e 28/02 - Preparação dos Prédios para o 1º Semestre de 2014
5. Ofertas de disciplinas no mês de fevereiro de 2014
- Estão autorizadas a oferta de disciplinas no período de verão/2014 apenas para disciplinas
optativas e de Núcleo Livre. Demais disciplinas, devem ser feita uma solicitação à ASSEGRAD
para julgamento e possível autorização.
6. Avaliação de cursos pelo MEC/INEP
- Não discutido.
7. Plano de monitoria 2014
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- A Coordenadora da Monitoria apresentou os dados referentes às bolsas monitoria 2013 e os
pedidos para 2014. Informou de como a CIM está sendo estruturada e as ações para o próximo
ano.
8. Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório
- Atenção para os locais conveniados com a UFG para estágio obrigatório.
- Um novo edital para estágio não obrigatório na UFG está sendo construído e será lançado no
início do próximo semestre letivo.
9. Cadastramento de novos Núcleos Livres
- Os formulários de cadastro de novas disciplinas de NL devem ser enviados à ASSEGRAD até
o dia 06/01/14 para análise e encaminhamento ao Conselho Diretor em tempo hábil.
10. Informes
- Os pedidos de quebra de pré-requisito não serão mais levados à Câmara de Graduação, serão
resolvidos pela ASSEGRAD e somente em caso de mudança de grade curricular.
- Cursar disciplinas em Goiânia somente mediante ao processo de mudança de Campus.
- Os funcionários terceirizados não terão recesso, deverão cumprir os horários de forma integral.
- Datas das matrículas:
11 e 12/02 – 1ª chamada do PS/2014
13 a 19/02 – Matrícula dos veteranos
24 a 28/02 – Acerto de matrícula online.
06 a 11/03 – Acerto de matrícula nas coordenadorias.

