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Memória da I Reunião da MINICÂMARA DE GRADUAÇÃO

Data: 14/03/2012  Local: Auditório Maior – Unidade Jatobá

 Início: 13h45min  Término: 17h02min 

PARTICIPANTES

Alexandre Braoios, Antônio Paulino da Costa Netto, Cássio Aparecido Fontana, Cátia
Regina Assis Almeida Leal,  Débora Freitas Magalhães, Diomar Toledo Lopes, Edgar
Alain  Collao  Saenz,  Elis  Regina  da  Costa,  Esdras  Teixeira  Costa,  Fabiana  Ferreira
Santana,  Fábio  Marineli,  Fabrícia  Almeida  de  Sousa,  Francielly  Damaris  Ferreira,
Francismário Ferreira dos Santos, Ivana Kelly de Lima, José Hilton Pereira da Silva,
Juliana Dimenis, Márcio Rodrigues Silva, Marcos Antonio de Menezes, Marcos Wagner
de Souza Ribeiro, Marina Pacheco Miguel, Patrícia de Sá Barros, Paula de Regina de
Souza, Renata Santos França Rodrigues, Shaianna Alves Pereira Carreiro, Silmara Otília
Garcia de Goes, Talles Santeiro, Tatielle Goulart Carvalho, Vilmar Antônio Ragagnin,
Wendy Carniello Ferreira. 

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1. Informes Gerais e repasses de informações da Câmara de Graduação.

-  O  PPC  do  curso  de  Direito  não  foi  aprovado  na  última  Câmara  por  o  relator  responsável  não  ter
comparecido à reunião e, o PPC do curso de Enfermagem foi encaminhado ao CEPEC.
- Alguns processos passaram a ser julgados em Jataí, por meio da Assessoria de Graduação e do Conselho
Diretor.
- O RGCG ainda encontra-se em reformulação e a média 6,0 foi pré-aprovada. 

2. Atribuições de Coordenadores e Secretários de Curso.
- Leitura do Regimento da Universidade que constam as atribuições dos servidores em questão.
- Críticas: atribuições defasadas e não condizentes com a realidade.
- Solicitação de estabelecer a carga horária do professor-coordenador.
- Formular diretrizes internas para regerem as Coordenações.
- Erros no Protocolo: encaminhamentos errados, não cumprimento dos prazos, perda de documentos.
- Sobrecarga de trabalhos dos coordenadores e secretários.
- Solicitação de senha de acesso ao RGCG para os vices-coordenadores e todos os secretários. 

3. Programas de Mobilidade.
- Apresentação do Programa Mercosul.
- Jataí terá uma rede na área de ????
- Haverá novas ações e os cursos que tiverem interesse podem se inscreverem.

4. Projeto Pedagógico do Curso.
-  Vários  cursos  não  adequaram o  Estágio  Obrigatório  à  Resolução  nº.  11.788  e  portanto,  deveram ser
reformulados.
-  Os  cursos  que  não  possuem  os  PPCs  aprovados  não  puderam  concorrer  às  vagas  de  estágios  não
obrigatórios.
- Todos os PPCs em andamento deverão passar pela Assessoria de Graduação para análises.
- Os cursos deverão informar à Assessoria de Graduação a situação dos PPCs.
- Proposta: até julho de 2012 todos os PPCs deverão ser aprovados.

5. Oferta de disciplina de Núcleo Livre e retirada de pré-requisitos.
- As disciplinas de NL não podem exigir pré-requisitos.
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- A oferta de NL caiu nos últimos 2 semestres.
- Não existe mais processo para a quebra de pré-requisitos.
- Reduzir autorização para os alunos cursarem disciplinas em Goiânia, apenas em casos excepcionais.

6. Monitorias remuneradas e seleção de estagiários
- No ano de 2012 haverá 76 vagas para monitores remunerados e ao resultado deverá ser entregue até o dia
16/03.
- As coordenações que não fizeram a solicitação de monitores em tempo hábil, não serão contemplados com
bolsas.
-  O  Prof.  Antônio  Paulino  afirmou  que,  devido  ao  pouco  prazo  para  a  seleção  de  monitores,  serão
contempladas em 2012 as mesmas áreas que tiveram tais monitores no ano de 2011.
- Houve vários erros no Edital de seleção de estagiários.
- Há setores que ficaram sem inscrições homologadas devido aos erros no Edital, mas imediatamente após a
contratação dos estagiários, sairá um novo edital.
- As Coordenações deverão designar uma comissão para selecionar os estagiários.

7. Levantamento das turmas e disciplinas sem aulas.
- Foram entregues os memorando com as relações das turmas e disciplinas sem aulas.
- Demora na nomeação e contratação dos professores.
- Problemas com candidatos inscritos que não passam na seleção e outros concursos que não aparecem
candidatos.
 

8. Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
- Repasse das informações da reunião que aconteceu dia 05/03 com a prof. Dulce.
- Solicitação dos alunos com necessidades especiais.
- Solicitação para não aprovar mais projetos arquitetônicos sem acessibilidade.

9. SiDS
- Informações sobre o funcionamento e adequação do SiDS às necessidades de Jataí.
- Ficou fixado a criação de um manual de orientações e normas no uso do SiDs.
- Todas as reservas serão fixadas nas respectivas salas para evitar conflitos.
- Todos os coordenadores deverão rever o lançamento das disciplinas de estágio no sistema, verificando a
real necessidade de reserva das salas.
- Professores e alunos podem verificar as reservas por meio do site da PROGRAD.


