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Data: 05 de junho de 2019
Horário: 14:15 h às 14:56 h
Local: Sala 3 da Central de Aulas 1 – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:
1. Informes
2. Processo:
Processos analisados pela Comissão de Análise de PPC
Item
Processo
Interessado
DEF INDEF
01
014745/2019-46
Medicina
X
8
3. Outros assuntos
9 Presentes
10 Ana Paula Freitas Vilela Boaventura (Ciências da Computação), Giulena Rosa Leite e Hellen
11 Cristina Sthal (Enfermagem), Edmilson Santos Cruz (Engenharia Florestal), José Higino
12 Damasceno Júnior (Física), Patrícia Leão da Silva Agostinho (Fisioterapia), Simone Marques Faria
13 Lopes e Márcia Cristina da Cunha (Goegrafia – Bacharelado), Suzana Ribeiro Lima Oliveira
14 (Geografia – Licenciatura), Murilo Borges Silva (História), Tatiana Diello Borges (Letras – Inglês),
15 Paulo Roberto Souza da Silva (Letras – Português), Adriana Araújo Cintra (Matemática), Dirceu
16 Guilherme de Souza Ramos (Medicina Veterinária), Eva Aparecida de Oliveira (Pedagogia), Raquel
17 Maracaípe de Carvalho (Psicologia), Ricardo Alexandre Figueredo de Matos (Química –
18 Licenciatura), Fernando José dos Santos Dias (Zootecnia), Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca),
19 Matheus Ferreira e Silva (CACOM) e Ana Carolina Gondim Inocêncio (SCGA). Justificaram a
20 ausência: Cecília de Castro Bolina (Agronomia) e Fábio Morato (Medicina).
21 Informes
22 - O representante da Biblioteca na Comissão de Análise de PPC não mais fará a conferência de cada
23 bibliografia constante nos PPCs, pois é um trabalho moroso e extenso para uma única pessoa
24 realizar. Assim, para os próximos PPCs, os NDEs deverão apresentar um relatório de contingência,
25 sendo a indicação das bibliografias corretas e passíveis de compras, responsabilidade dos membros
26 dos NDEs.
27 - De acordo com a fala do Coordenador de Currículo e Avaliação, Prof. André, proferida na reunião
28 com a equipe da PROGRAD na manhã de hoje, o prazo para aprovação dos PPCs das Licenciaturas
29 se esgotará no dia 10/06/2019. Os cursos de licenciatura que não atualizaram os currículos
30 conforme as legislações vigentes correm riscos perante o MEC e à nova gestão presidencial, ficando
31 sob responsabilidade dos NDEs qualquer tipo de sansão aplicada ao Curso.
32 Deliberações
33 - Aprovação, por unanimidade, da inclusão do ponto de pauta: Calendário de Colações de Grau
34 2019/1 e 2019/2.
35 - Aprovação, com o registro de 15 votos favoráveis e 04 abstenções, do Projeto Pedagógico do
36 Curso de Medicina (23070.014745/2019-46, documento 0695846) mediante ao parecer favorável
37 emitido pela Coordenação de Currículo e Avaliação da Regional Jataí.
38 - Aprovação, com o registro de 15 votos favoráveis e 03 abstenções, da Certidão Ad Referendum
39 (23070.017306/2019-95 – documento 0693033) em que define as datas para a colação de grau
40 referente ao semestre 1/2019 retificadas devido ao ENADE: 22/08/2019 (UAE Ciências Agrárias,
41 UAE de Ciências Biológicas, UAE de Estudos Geográficos e UAE Educação) e 23/08/2019 (UAE
42 Ciências da Saúde, UAE de Ciências Sociais Aplicadas, UAE de Ciências Humanas e Letras e UAE
43 de Ciências Exatas). Semestre 2/2019: 04/03/2020 (Direito, Ciências Biológicas - Bacharelado e
44 Licenciatura); 05/03/2020 (Pedagogia, Ciências da Computação, Física, Matemática, Química –
45 Bacharelado e Licenciatura); 06/03/2020 (Geografia – Bacharelado e Licenciatura, História, Letras
46 – Inglês e Português, Psicologia); 11/03/2020 (Agronomia e Medicina Veterinária); 12/03/2020
47 (Biomedicina, Educação Física – Bacharelado e Licenciatura, Engenharia Florestal e Zootecnia);
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13/03/2020 (Enfermagem e Fisioterapia).
Considerações
- A presidente informou que a Comissão de Análise de PPC há muito tempo dá orientações sobre a
construção do PPC de Medicina, mas que no entanto, nem todas as considerações foram atendidas.
No entanto, devido ao processo de Reconhecimento do Curso pelo MEC, é preciso a aprovação do
PPC. Apesar de apontar vários pontos falhos no documento, a Comissão é favorável à aprovação da
proposta.
- A presidente comunicou que devido à urgência da aprovação do calendário de colação de grau
2019 na Câmara Superior de Graduação, que aconteceu no dia 27/05, e no CEPEC, que acontecerá
dia 07/06, anexou uma Certidão Ad Referendum da Câmara Regional de Graduação, contendo o
cronograma das colações de grau referentes aos semestres 1/2019 e 2/2019, conforme as datas
relacionadas acima. Esclareceu que foi verificada a possibilidade de unir os cursos da UAE Agrárias
em um único evento de colação de grau, no entanto, devido à capacidade de pessoas no palco do
Centro de Cultura e Eventos, não foi possível atender ao pedido.
- O bibliotecário Luismar reforçou que é impossível, por questões de logística, a conferência das
bibliografias pelo bibliotecário Dênis, assim, em breve serão apresentadas novas orientações para a
indicação de bibliografias nos novos PPCs. Enfatizou que os NDEs, nos últimos anos, têm sido um
tanto quanto negligentes no momento da avaliação das bibliografias no que tange à quantidade de
livros apontados em cada disciplina, não se atentam ao uso correto das normas da ABNT – em
especial a NBR6023/2018 para a apresentação e padronização das referências; continuam indicando
livros que estão esgotados no mercado editorial, gerando transtornos nos processos de aquisição dos
livros.
Outros Assuntos
- A Conselheira Eva relatou que uma aluna do Curso de Pedagogia não teve atendimento adequado
por parte da Assistente Social da CACOM quando da entrevista para o auxílio da bolsa estudantil,
solicitando à COGRAD a interseção no caso. A presidente se comprometeu a entrar em contato com
a Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária, solicitando esclarecimentos e a
resolução para o caso. O representante da CACOM presente, o TAE Matheus, disse que desconhece
o caso e relatou a forma de como os discentes são recebidos e acolhidos no setor, bem como na
oferta de bolsas emergenciais para alunos em situação precária. Informou também que houve um
corte muito grande nas verbas destinadas a tais fins, o que impactará bastante no auxílio aos
estudantes.
Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis Santana, lavrei a presente ata que segue assinada pela
presidente dos trabalhos, Prof. Sandra Aparecida Benite Ribeiro, e pelos conselheiros presentes
mediante a lista de frequência.

