1ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO DA
2UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA 09
3DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze,
4às quatorze horas, no Auditório Inferior da Central de Aulas I – Cidade Universitária José
5Cruciano de Araújo, reuniram-se os Coordenadores dos Cursos de Graduação da Universidade
6Federal de Goiás - Regional Jataí, sob a presidência da Coordenadora de Graduação, Professora
7Sandra Aparecida Benite Ribeiro, em atendimento à Convocação nº. 15/2015. Na oportunidade,
8compareceram os seguintes conselheiros: Darly Geraldo de Sena Júnior (Agronomia), Maísa
9Ribeiro (designação 13/2015 - representando o Prof. Cleber Douglas Lucinio Ramos 10Biomedicina), Fabiano Campos Lima (Ciências Biológicas), Thiago Borges de Oliveira (Ciências
11da Computação, CGA), André Felipe Soares de Arruda (Direito), Denis Souza de Moraes
12(Educação Física), Chaysther de Andrade Lopes (Suplente, Educação Física), Giulena Rosa Leite
13(Enfermagem), Thelma Shirlen Soares (Engenharia Florestal), Allison Gustavo Braz
14(Fisioterapia), Maria José Rodrigues (Geografia), Marcio Issamu Yamamoto (Letras), Fernando
15Ricardo Moreira (Matemática), Henrique Trevizoli Ferraz (Medicina Veterinária), Eva Aparecida
16de Oliveira (Pedagogia), Fábio Luiz Paranhos Costa (Química), Wesley Fernandes Vaz
17(Química), Karina Ludovico de Almeida (Zootecnia), Jaqueline Pereira Mota (Biblioteca) e Ana
18Carolina Gondim Inocêncio (Seccional do Centro de Gestão Acadêmica). Verificado o quórum
19regimental, a presidente declarou abertos os trabalhos, e solicitou a inclusão de dois pontos de
20pauta: Processo de Tratamento Excepcional do discente Francisco Isolilda da Silva Mota
21(Geografia) e calendário das datas das reuniões da Câmara Regional de Graduação, tendo a
22solicitação aprovada por unanimidade. Informou sobre a retirada dos pontos de pauta que tratam
23dos Projetos Pedagógicos do Curso de Geografia, uma vez que a comissão de análises de PPCs
24solicitou revisão de alguns itens. Posteriormente, o primeiro ponto de pauta foi posto em
25discussão. As atas foram apreciadas, sendo a do dia 11/11/2015 aprovada e a do dia 18/11/2015
26foi solicitado, pelo conselheiro Allison, o acréscimo dos informes, ambas tendo o registro de 18
27votos favoráveis. Seguindo, o segundo ponto de pauta foi posto em discussão. O Conselheiro
28Fernando, membro da Comissão de Exclusão, procedeu a leitura dos doze processos de recurso
29contra a exclusão. Após a leitura, os conselheiros Fernando e Eva (Comissão de Exclusão)
30informaram que: aceitaram todos os recurso tendo em vista que os cursos possuem vagas ociosas;
31deveria analisar melhor os alunos bolsistas, uma vez que muitos possuem bolsas e não se dedicam
32aos estudos; que o SIGAA é falho por não avisar o aluno que ele está se matriculando pela terceira
33vez na mesma disciplina e que o mesmo não poderá ser reprovado por falta, caso tenha sido
34reprovado duas vezes por falta e também não avisar o aluno que a matricula deve ser trancada a
35cada semestre. A partir das colocações, foi posto em disussão e em votação, tendo o registro de 21
36votos a favor da aprovação dos prareceres dos recursos contra exclusão. Em seguida, o
37cosnelheiro Fabiano Campos (Comissão de Análise de Recursos), prossegiu com a leitura do
38parecer referente ao pedido de tratamento excepcional do aluno de Geografia – Francisco Isolido
39da Silva Mota, o qual deu o parecer favorável uma vez que a disciplina solicitada, não tem carga
40horária prática, mesmo sendo denominada estágio. A questão foi posta em discussão, e a
41Coordenadora de Graduação solicitou ao curso de Geografia a correção da nomeclatura desta
42disciplina nos PPCs que estão sendo reformulados, posteriormente, foi colocada em votação,
43sendo o parecer aprovado com o registro de 21 votos. Passando para o terceiro item, a Presidente
44informou que o início das aulas referente ao semestre 1/2016 foi alterado, passando do dia 29/04
45para o dia 26 de abril, sendo aprovada no CEPEC e que as grandes datas estão disponíveis no site
46da COGRAD. Comunicou que: o SIGAA ficará aberto durante todo o período de recesso para que
47os professores façam os lançamentos necessários. As datas do Espaço das Profissões e do
48CONPEEX foram coladas em discussão. Após análises e debates, decidiu-se que os mesmos
49acontecerão, respecitavamente, nos dias 19 a 21/10/2016 e 15/06/2016, sendo tais dadas
50aprovadas por todos os conselheiros presentes. Logo, foi posto em discussão as datas de
51realização da Câmara Regional de Graduação e os presentes optaram por manter o mesmo dia, às
52segundas quartas-feiras do mês, registrando 21 votos a favor da manutenção das datas.
53Prosseguindo, o item 4 que trata do estudo de vagas para docentes foi posto em discussão. A

54presidente apresentou a planilha que foi enviada aos coordenadores de curso e aos chefes das
55unidades e ensinou a forma de proceder o preenchimento, a qual tem o objetivo de demostrar
56como estão distribuidas as cargas horárias dos docentes na graduação após a Expansão e o
57REUNI. Informou que há cursos que informou números incoerentes; que o MEC utiliza a
58proporção de um professor para cada 18 alunos; que poderá auxiliar no preenchimento da planilha
59em caso de dúvidas. No item 5, foi dado o informe de em breve as datas das disciplinas anuais
60serão alteradas e, que as coordenações podem enviar um e-mail contendo tais discplinas para que
61a COGRAD possa acompanhar as mudanças. Sem nada mais a tratar, a presidente abriu a sessão
62para os outros assuntos. O conselheiro Allison informou que o sistema de reprografia deve liberar
63acesso e cotas ao professor e que não precise de carimbo e assinatura de um responsável da
64coordenação para validar o pedido e também solicitou a diminuição o tamanho da folha gerada
65para imprimir o pedido. O Conselheiro Márcio informou que a Offir Bergemann de Aguiar,
66Coordenadora de Assuntos Internacionais, solicitou a atualização dos sites dos cursos da REJ com
67o intuito de divulgar os cursos de graduação e vinculá-los a programa de intecâmbios. A
68presidente agradeceu a presença e participação de todos, declarando encerrada a sessão, da qual,
69para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis Santana, lavrei a presente ata que, lida e considerada
70conforme, seguirá assinada pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua
71discussão e votação.

