
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA
09 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze,
às quatorze horas, no Mini Auditório do bloco 5 – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo,
reuniram-se os  Coordenadores  dos  Cursos  de Graduação da Universidade  Federal  de Goiás  -
Regional  Jataí,  sob  a  presidência  da  Coordenadora  de  Graduação,  Professora  Eliana  Melo
Machado Moraes, em atendimento à Convocação nº. 10/2015. Na oportunidade, compareceram os
seguintes  conselheiros:  Allison  Gustavo  Braz  (Fisioterapia),  Ana  Carolina  Gondim Inocêncio
(Ciências  da  Computação),  André  Felipe  Soares  de  Arruda (Direito),  Carla  Gomes  Machado
(Agronomia,  representando  Fernando  Simões  Gielfi),  Cleber  Douglas  Lucinio  Ramos
(Biomedicina), Christiano Peres Coelho (Ciências Biológicas Bacharelado), Daniela Pereira Dias
(Engenharia  Florestal),  Daviane  Moreira  e  Silva  (Letras  Português),  Denis  Souza  de  Moraes
(Educação Física  bacharelado),  Érico Douglas  Vieira  (Psicologia),  Eva Aparecida  de Oliveira
(Pedagogia), Fabiano Campos Lima (Ciências Biológicas Licenciatura), Fernando José dos Santos
Dias  (Zootecnia,  representando  Karina  Ludovico  de  Almeida  Martinez  Lopes),  Giulena  Rosa
Leite  (Enfermagem),  Henrique  Trevizoli  Ferraz  (Medicina  Veterinária),  Luís  César  de  Souza
(Educação Física Licenciatura), Márcio Issamu Yamamoto (Letras Inglês), Paulo Freitas Gomes
(Física),  Raimundo Agnelo Soares Pessoa (História),  Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos
(Química  Bacharelado),  Vanderlei  Balbino  da  Costa  (Núcleo  de  Acessibilidade  e  Inclusão),
Wesley Fernandes Vaz (Química Licenciatura) e William Ferreira da Silva (representando Maria
José Rodrigues).  Verificado o quórum regimental,  a  presidente declarou abertos  os trabalhos,
relatando que a Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro será a nova Coordenadora de Graduação.
Informou ainda que não houve quórum na Reunião da Câmara Superior do dia 05/10/2015 e que
da Regional Jataí estiveram presente apenas ela e o Prof. Cleber Douglas Lucinio Ramos. O Prof.
André e Prof. Raimundo disseram que não receberam a convocação para essa Reunião da Câmara
Superior. A Prof. Eliana solicitou que a Reunião Ordinária da Câmara de Graduação do dia 14/10
seja transferida para o dia 22/10, visto que o Pró-Reitor e sua equipe estarão na Regional Jataí. Foi
posto em discussão e em seguida em votação, sendo aprovada por unanimidade, a alteração da
data da Reunião da Câmara Regional. Passando para o item 01 da pauta, a presidente mostrou a
proposta de alteração do Calendário Acadêmico de 2015/1. A reposição de 2015/1 será do dia
06/10/2015 a 24/10/2015. O período para consolidação de turmas é do dia 26 a 28/10/2015. As
matrículas  dos  veteranos  para  2015/2  serão  realizadas  no  sistema  a  partir  das  14h  do  dia
03/11/2015 até 05/11/2015. No dia 09/11/2015 a partir das 14h até 10/11/2015 ocorrerá matrícula
livre. Finalizada leitura da proposta, em discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara Regional
aprovou por unanimidade, o Calendário Acadêmico 2015/1. O Prof. Érico relatou que os discentes
do  curso  de  Psicologia  aderiram  à  greve  estudantil,  mas  um  professor  que  lecionava  uma
disciplina no curso não aderiu à greve e continuou ministrando aulas e atividades  avaliativas.
Deste modo, 80% dos alunos foram reprovados na disciplina. O docente consolidou a turma e
negou aos discentes repor aulas e provas. A Prof.ª Eliana propôs que a Câmara Regional aprove
uma recomendação para os professores reporem as aulas e provas a fim de que os alunos não
sejam prejudicados por terem aderidos ao movimento coletivo de greve. Foi posto em discussão e
em seguida em votação, a Câmara Regional aprovou a recomendação por dezesseis (16) votos
favoráveis, quatro (4) votos contrários e o registro de três (3) abstenções. A presidente informou
que não há  possibilidade  de  ofertar  disciplinas  de  verão  e  inverno  devido ao  calendário.  Na
sequência, a Prof.ª Eliana divulgou a proposta do calendário acadêmico de 2015/2. O semestre de
2015/2 iniciará no dia 11/11/2015 e findará no dia 05/04/2016. O período para consolidação de
turmas é do dia 06 a 08/04/2015. As matrículas dos veteranos para 2016/1 serão realizadas no
sistema nos dias 12 a 14/04/2016. No dia 18/04/2015, a partir das 14h, até 19/04/2016 ocorrerá
matrícula livre. O início de 2016/1 será no dia 25/04/2016. Finalizada a leitura da proposta, em
discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara Regional aprovou por unanimidade, o Calendário
Acadêmico 2015/2. Na sequência, a Prof.ª Eliana informou que a posse do novo Grupo Gestor
ocorrerá no dia 22/10/2015 às 19h no Auditório Maior. Na oportunidade, a presidente disse que
no dia 01/10/2015 houve a entrega da escritura do terreno da Cidade Universitária José Cruciano
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de Araújo. A solenidade de entrega ocorreu no Auditório do Curso de Direito da Regional Jataí,
com a presença de diversas autoridades. O Prof. André agradeceu à Universidade, mas disse que
ficou sabendo da entrega da escritura do Câmpus dois dias antes do evento por um pedido da
Direção para uso do Auditório da Faculdade de Direito. A comunidade acadêmica quer participar
dos eventos das Universidades disse o professor. O Prof. Ricardo informou que a portaria dele
como coordenador do Curso de Química Bacharelado vence na próxima semana. A Prof.ª Sandra
se apresentou como nova Coordenadora de Graduação e disse que a Prof.ª Alana Flávia Romani
será a nova Coordenadora de Monitoria. A Prof.ª Eliana disse que solicitará ao Tairone uma nova
programação de reservas de sala. Além disso, pediu aos participantes que não divulguem ainda o
calendário acadêmico, visto que o mesmo deverá ser aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura (CEPEC). Considerando o encerramento da pauta, a presidente agradeceu a
presença  e  participação  de  todos,  declarando  encerrada  a  sessão,  da  qual,  para  constar,  eu,
Mariane Carrilho Costa, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, seguirá assinada
pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e votação.
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