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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

ATA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 

 

Data: 07 de dezembro de 2021  1 

Horário: 14h às 16h37min 2 

Local: Reunião virtual, realizada por vídeo webconferência pelo aplicativo Google Meet. 3 

Pauta: 4 
. Informes 5 

.  Apreciação da ata da reunião do dia16/11/2021. 6 

. Processo (23070.025030/2019-19) Recurso: revisão de nota de avaliação. Interessado: Camilo 7 

Franco Ribeiro Koleitat - Relator: Fabiano Campos Lima 8 

. Processo (23070.062129/2021-16) Inconsistências no Censo devido à Resolução CONSUNI Nº 9 

006R/2021 (art. 11º) - Relator: Christiano Peres Coelho 10 

. Outros assuntos. 11 

Presentes: 12 
Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Rosângela Maria Rodrigues (Biomedicina), Fabiano 13 

Campos Lima (Ciências Biológicas Bacharelado), Fernando Aparecido de Moraes (Ciências 14 

Biológicas Licenciatura), Joslaine Cristina Jeske de Freitas (Ciências da Computação), André Felipe 15 

Soares de Arruda (Direito), Giselle Soares Passos (Educação Física Bacharelado), Lilian Ferreira 16 

Rodrigues Brait (Educação Física Licenciatura), Valquíria Coelho Pina Paulino (Enfermagem), 17 

Juliana Ceccato Ferreira (Engenharia Florestal), José Higino Damasceno Júnior (Física), Simone 18 

Marques Faria Lopes (Geografia Bacharelado), Márcio Rodrigues Silva (Geografia Licenciatura), 19 

Marcos Antônio de Menezes (História), Tatiana Diello Borges (Letras Inglês), Rodrigo Mesquita 20 

(Letras Português), Fernando Ricardo Moreira (Matemática), Luiz Carlos Bandeira (Medicina), 21 

Dirceu Guilherme de Souza Ramos (Medicina Veterinária), Viviane Barros Maciel (Pedagogia), 22 

Marcela Cristina de Moraes (Psicologia), Francismário Ferreira dos Santos (Química Bacharelado) 23 

Hélen Cristine de Rezende (Química Licenciatura), Vinício Araújo Nascimento (Zootecnia), Hellen 24 

Cristina Sthal (Centro de Gestão Acadêmica), Christiano Peres Coelho (Representante Docente), 25 

Gabriel Nascimento de Castro (Representante Discente), Juliana Flávia Ferreira e Silva Paranaíba, 26 

Ignácio Lindolfo Holdefer, Lucielle Januário de Oliveira (Representantes Técnicos-Administrativos 27 

em Educação), Rafael Siqueira Silva (Pró-reitor Adjunto de Graduação). Justificou a ausência: 28 

Pedro França Júnior (Geografia Licenciatura).  29 

Informes: 30 
-  A CAPE (Coordenação de Ações Pedagógicas) informou que o número de intérpretes e tradutores 31 

de Libras está reduzido e solicitou atenção aos longos períodos de aulas ministradas remotamente, 32 

informou também que estão recebendo solicitações de inserção de legendas pelo e-mail de contato: 33 

cape@ufj.edu.br. 34 

- A Coordenação de Estágio informou que no site (estagios.jatai.ufg.br) há todas as orientações que 35 

os alunos e coordenadores de estágio porventura possam precisar e referentes aos convênios, 36 

enfatiza-se a importância de serem feitos diretamente com a UFJ.  37 

- A Comissão de Ampliação das Atividades Acadêmicas Presenciais da UFJ agradeceu a todos que 38 

colaboram com a construção da minuta e relembra que deverá ser solicitado à SOC urgência da 39 

apreciação do documento no Consuni.  40 

- O Pró-reitor Adjunto Rafael Siqueira Silva informou sobre o agendamento de uma reunião 41 

juntamente com os presidentes dos NDEs para apresentação do planejamento de avaliação dos  42 

PPCs para o ano de 2022, pela Coordenação de Avaliação e Revalidação do Diploma. 43 

- A Vice-diretora do CGA Hellen Cristina Sthal informou que foi enviado às Unidades Acadêmicas 44 

o Ofício Circular n. 10 que trata do relatório de vagas remanescentes apuradas em 2021 a serem 45 
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disponibilizadas nos editais de vagas remanescentes para ingresso em 2022. Comunicou também 46 

sobre os procedimentos necessários para oferta dessas vagas, que são basicamente autuação de um 47 

processo SEI por curso de graduação constando a quantidade de vagas liberadas e a distribuição. 48 

Caso a deliberação do número de vagas a serem ofertadas seja diferente do número de vagas 49 

apuradas, a decisão do curso ou da unidade, deverá ter justificativa. Ressalta também que o número 50 

de vagas remanescentes é subestimado, decorrente das rotinas de exclusão estarem suspensas. 51 

Deliberações: 52 
- Aprovação, por unanimidade, da inclusão de novo ponto de pauta do conselheiro Fabiano Campos 53 

Lima, coordenador do curso de Biologia (bacharelado), referente ao processo SEI 54 

(23070.061649/2021-10) que trata do aproveitamento de Núcleo Livre. 55 

- Aprovação da ata da reunião do dia 16/11/21, com o registro de 18 votos favoráveis e 09 56 

abstenções. 57 

- Aprovação, com o registro de 25 votos favoráveis e 01 abstenção, do Parecer 122553793, que 58 

solicita a anulação de todas as bancas recusais e instalação de nova banca para avaliação em 59 

primeira instância (observando a necessidade de profissionais da área específica de formação para a 60 

composição da banca) e que a análise baseada nos detalhes trazidos na justificativa do aluno. 61 

- Aprovação, por unanimidade, o Parecer 11 2539149 que prevê a alteração da RESOLUÇÃO – 62 

CONSUNI Nº 006R/2021, UFJ, principalmente com relação ao artigo 11°, seguindo, ao menos, o 63 

que foi definido no RGCG da UFG: Manutenção do inciso II, do artigo 114°, conforme redação 64 

dada pela Resolução CEPEC Nº 1661, de 29/11/2019 e pela Resolução CONSUNI Nº 33/2020, de 65 

14/08/2020: "não regularizar o vínculo em um semestre letivo, nos termos do artigo 33 (matrícula) e 66 

após cumprimento do artigo 80 (Art. 80. A UFG poderá atribuir trancamento compulsório de 67 

matrícula aos estudantes que não regularizaram seu vínculo num determinado semestre, observado 68 

o limite máximo de quatro trancamentos definidos no caput do art. 73)". 69 

- Aprovação, por unanimidade, da alteração do artigo 95 da Resolução Consuni n.º 1557 R (UFG) e 70 

inclusão do mesmo na RESOLUÇÃO – CONSUNI Nº 006R/2021 (UFJ): Art. 95 O estudante que 71 

cursou componente curricular de NL no atual vínculo poderá requerer aproveitamento deste como 72 

NC ou NE, se houver equivalência de seus conteúdos programáticos e carga horária igual ou 73 

superior a 75% ao componente curricular a ser aproveitado. 74 

Considerações: 75 

O conselheiro Fabiano Campos Lima relator do processo SEI (23070.025030/2019-19) solicitou a 76 

Coordenação do curso de Medicina um relatório formal de averiguação dos fatos, sendo favorável 77 

ao deferimento da solicitação de anulação de ato administrativo autuado pelo discente Camilo 78 

Franco Ribeiro Koleitat e requisitou esclarecimentos que deveriam constar nos autos dos processos 79 

para posterior conhecimento do solicitante. Em discussão, a Vice-diretora do CGA Hellen Cristina 80 

Sthal afirma que o discente encaminhou a solicitação de recurso via e-mail e foi posteriormente 81 

encaminhado à gestão do CGA, em seguida, como resposta ao Camilo constatou-se que o objeto de 82 

análise dos processos já havia sido realizado em quatro momentos diferentes e que não haveria mais 83 

instâncias a serem percorridas, concluindo assim o processo. Quando solicitado o recurso 84 

novamente, o CGA encaminhou a solicitação à Gestão de Assuntos Administrativos que deu como 85 

parecer que o processo fosse encaminhado à Câmara Superior de Graduação. Ainda durante a 86 

reunião, realizou-se a leitura de um relato do processo SEI (23070.061649/2021-10) que trata do 87 

aproveitamento de Núcleo Livre. Em discussão, a Pró-reitora Kamila, em nome da Prograd, sugere 88 

mudança na normativa a fim de contemplar todos os estudantes que se encontram na mesma 89 

situação relatada. Como encaminhamento, baseado na fala da Pró-reitora quanto à adequação do 90 

artigo 95, foi solicitado validação do aproveitamento neste caso específico para celeridade na 91 

integralização da aluna. Em regime de votação, houve aprovação por unanimidade, a alteração do 92 

artigo 95 e inclusão do mesmo na RESOLUÇÃO – CONSUNI Nº 006R/2021 (UFJ). E, com 93 

relação a validação de aproveitamento da aluna relatado pelo conselheiro Fabiano, houve 23 votos 94 

favoráveis.  95 

Outros assuntos: 96 
- O Pró-reitor Adjunto Rafael Siqueira Silva, ressaltou sobre a importância da CAPE e os objetivos 97 

desta coordenação em questão, que visa atender todos àqueles que porventura possam vir a ter 98 
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alguma especificidade, ressaltando que, caso algum curso não esteja sendo devidamente atendido, 99 

deverá acionar via e-mail.  100 

Para constar, eu Gabriela Sanchez Benevides lavrei a presente ata que segue assinada pela 101 

presidente dos trabalhos, Pró-reitora Kamila Rodrigues Coelho e pelos conselheiros após apreciação 102 

e aprovação. 103 


