
ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  REGIONAL  DE  GRADUAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA 11
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze,
às quatorze horas,   no Anfiteatro  Inferior  da Central  de Aulas  I  -   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. 02/2015, previamente expedida.
Na  oportunidade,  compareceram  os  seguintes  conselheiros:  Ana  Carolina  Gondim  Inocêncio
(Ciências  da  Computação),  André  Felipe  Soares  de  Arruda  (Direito),  Cheila  Deisy  Ferreira
(Engenharia  Florestal,  representando Robson Schaff  Corrêa),  Daviane Moreira  e  Silva (Letras
Português), Eva Aparecida de Oliveira (Pedagogia), Fabiano Campos Lima (Ciências Biológicas -
Licenciatura),  Fernando  Simões  Gielfi  (Agronomia),  Ivanildes  Solange  da  Costa  Barcelos
(Biomedicina), Ludmila Grego Maia (Enfermagem, representando Luiz Almeida da Silva), Luís
Antônio  Serrão Contim (Ciências  Biológicas  -  Bacharelado),  Luís  César  de Souza  (Educação
Física Licenciatura), Márcio Issamu Yamamoto (Letras Inglês), Maria José Rodrigues (Geografia
Licenciatura), Maria Tárcilia Alves dos Santos (secretária do curso de Fisioterapia, representando
Allison  Gustavo  Braz),  Paulo  Freitas  Gomes  (Física),  Rafael  Siqueira  e  Silva  (Matemática,
representando Alysson Tobias  Ribeiro da Cunha).  Com direito  à  voz,  compareceram Dyomar
Toledo  Lopes  (Representante  de  Graduação  da  Unidade  Acadêmica  Especial  do  Instituto  de
Ciências Agrárias) e Ricardo de Mattos Santa Rita (Chefe da Unidade Acadêmica Especial do
Instituto de Ciências Biológicas). Verificado o quórum regimental, a presidente declarou abertos
os trabalhos, para o primeiro ponto de pauta. Eliana Melo informou que dia onze de março de dois
mil e quinze, o Pró-Reitor de Graduação da UFG estará em Jataí para instituir de forma legal e
efetiva a Câmara Regional de Graduação. Em seguida, foi apresentada a Resolução CONSUNI Nº
24/2014, e discutida detalhadamente cada artigo no que se refere à Graduação. A seguir, Eliana
Melo apresentou o Prof. Dyomar Toledo Lopes, como Coordenador de Graduação do ICA, falou
das suas atribuições e, ainda, esclareceu que na Câmara Regional ele terá direito à participação nas
discussões,  mas  não  terá  direito  a  voto.  Depois,  a  presidente  pediu  a  colaboração  dos
coordenadores  para  verificarem  a  eleição  de  representação  estudantil  para  as  câmaras.  Em
seguida, Márcio Issamu falou sobre o Art. 4º da Resolução CONSUNI, que trata do rodízio entre
os  Coordenadores  e  perguntou se é  exigido  titulação  na  área.  Eliana  respondeu a ele  que na
Resolução  não tem especificado,  mas  que  ela  recomenda  que  o  coordenador  tenha  formação
compatível com o curso. A presidente informou que projetos pedagógicos não serão apreciados
pelo Conselho Diretor, agora irão para COGRAD e depois para CEPEC. Passando para o item 02
da pauta, Eliana solicitou que dia 11/03, os coordenadores tragam a indicação dos representantes
das Unidades para participarem da Câmara Superior de Graduação em Goiânia. No item 03 da
pauta,  a  presidente  informou  a  importância  do  Planejamento  Pedagógico  1/2015  feito  pelos
Cursos e disse que mesmo o professor sendo de outro curso, precisará participar. Solicita ainda
que todos devem usar o Plano de Ensino padrão e não o do SIGAA e a COGRAD enviará o
modelo novamente por e-mail a todos os Coordenadores. Ainda reforçou que quem define a oferta
de  disciplina  é  o  colegiado  de  cada  curso.  Ivanildes  informou  que  o  colegiado  selecionou  o
professor  substituto  para  ministrar  a  disciplina  de  Bioquímica  e  a  coordenação  do  Curso  de
Ciências Biológicas  não aceitou.  Eliana explicou que se a disciplina a ser ofertada é de outra
Unidade, só essa unidade poderá autorizar. Passando para o item 04 da pauta, Eliana convidou
Mariane Carrilho Costa, secretária da Coordenação de Graduação para falar do edital de bolsa
monitoria.  Mariane  informou  a  todos  que  o  Edital  de  Monitoria  já  foi  publicado  no  site  na
COGRAD (www.cograd.jatai.ufg.br) e as inscrições serão realizados online. Em seguida, Eliana
reforçou  a  todos  que  a  monitoria  é  uma  atividade  de  ensino.  No  item  05  da  pauta,  Eliana
compartilhou a  sua preocupação  com a quantidade  de matrículas  efetuadas  e  informou que a
Regional Jataí possui 1.080 vagas ociosas. A demanda dos cursos de Licenciatura aumentou e de
Bacharelado  diminuiu.  Informou  a  todos  que  os  alunos  que  foram chamados  na  1ª  chamada
precisarão confirmar suas matrículas, e que isto será feito no Câmpus Riachuelo no período de
23/02 a 02/03. Acontecerão várias chamadas até a data do dia 19/03. Pediu para que cada curso
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organize a recepção de seus calouros, planejando atividades integradoras. No item 06 da pauta,
Eliana falou sobre a auto avaliação dos cursos e pede que planejem a auto avaliação de seu curso
ao  final  de  cada  semestre.  Cada  curso  deverá  refletir  como  o  curso  pode  contribuir  para  a
comunidade.  Passando para o item 07 da pauta,  a presidente reforçou que o professor precisa
ministrar suas aulas conforme determinações contidas no PPC do Curso. Chamou a atenção dos
Coordenadores para que cada curso tenha coerência ao fazer a quebra de pré-requisitos e ainda
reforça que os cursos devem reformular os PPCs. Ainda falou sobre a instituição da auto avaliação
para evitar problemas com professores e alunos, e apresentou aos professores o questionário a ser
utilizado para avaliação da prática docente com os seguintes tópicos: 1- Convivência Social, 2-
Pontualidade, 3 – Responsabilidade, 4 – Prática de Leitura e Estudos, 5 – Práticas de Escrita, 6 –
Organização,  - Outros aspectos referentes ao curso. A presidente informou que a função do NDE
é analisar essa avaliação para verificar o que tem que ser melhorado em seu curso. O item 08 da
pauta, não foi discutido em virtude do tempo. Passando para o item 09 da pauta, Eliana pediu para
os coordenadores discutirem sobre o envolvimento de seus alunos em eventos de outros cursos
para haver uma maior integração entre os mesmos. No item 10 da pauta, a presidente relatou o
processo 23070.006994/2014-53, do interesse de Rodrigo de Oliveira, apresentando prorrogação
de prazo para integralização curricular. Antes, porém, em sustentação oral a interessada justificou
que ao tentar colar grau em 2014/2 faltaram 12 horas de Núcleo Livre e este tentou se matricular
na disciplina de verão, mas o tempo de curso foi jubilado e ele foi impossibilitado de cursar a
disciplina  e  concluir  o  curso.  Finalizada  leitura  do parecer,  em discussão,  e,  em seguida,  em
votação,  a  Câmara  Regional  aprovou  por  unanimidade,  o  parecer  da  relatora,  favorável  a
pretensão do requerente. Passando para o último item da pauta, Eliana pediu aos professores para
convidarem  seus  pares  para  participarem  da  mesa  redonda  com  a  Psicóloga  da  Regional,
Aurélia Magalhães de Oliveira Souza. Eliana informou a todos que para ajudarem na consolidação
de diários,  trará  o servidor  Simonides,  e  que conseguiu a  liberação da senha da servidora da
COGRAD, Cristhiane, para desenvolver aqui a mesma função que a Edyr desenvolve em Goiânia.
Informa que foi criado um balcão de atendimento no Câmpus Riachuelo para atendimento.  O
professor  André  pede  desculpas  por  seu  atraso  e  informa que  se  encontrava  reunido com os
técnicos terceirizados, a pedido deles. Informa que lhe relataram o atraso reiterado no pagamento
de salários e de benefícios, e que atualmente totalizam-se 02 (dois) meses de não pagamento de
seus  vencimentos,  assim como não  tem recolhido  o  FGTS em suas  contas  vinculadas  desde
outubro. O professor externa sua preocupação com o desrespeito ao “sagrado” direito ao salário
destes trabalhadores e pede que os professores se mobilizem para a solução destes atrasos junto a
Direção da Regional  para que esta exija  uma resposta  da Reitoria  à questão.  Considerando o
encerramento da pauta,  a presidente agradeceu a presença e participação de todos, declarando
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Débora Sirno Santos, Assistente em Administração
da Coordenação de Graduação, lavrei a presente ata que, lida e  se achada em conforme, segue
assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.
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