
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA
11 DO MÊS DE MAIO DE 2016. Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, 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 e os demais membros, sob a presidência da Coordenadora de
Graduação,  Professora  Sandra Aparecida  Benite  Ribeiro,  em atendimento  à  Convocação nº.
10/2016,  previamente  expedida.  Na  oportunidade,  compareceram  os  seguintes  conselheiros:
Darly  Geraldo  de  Sena  Júnior  (Agronomia),  Cleber  Dougas  Lucinio  Ramos  (Biomedicina),
Christiano Peres Coelho (Ciências Biológicas), Fabianos Campos Lima (Ciências Biológicas),
Thiago Borges de Oliveira (Ciências da Computação), Chaysther de Andrade Lopes (Educação
Física), Giulena Rosa Leite (Enfermagem), Daniela Pereira Dias (Engenharia Florestal),  Paulo
Freitas Gomes (Física), Allison Gustavo Braz (Fisioterapia), Maria José Rodrigues (Geografia),
Ana Lorym Soares  (História),  Natasha  Vicente  da  Silveira  Costa  (Letras  -  Inglês),  Vanessa
Regina  Duarte  Xavier  (Letras  – Português),  Fernando Ricardo Moreira  (Matemática),  Hélio
Ranes Filho (Medicina), Henrique Trevizoli Ferraz (Medicina Veterinária), Érico Douglas Vieira
(Psicologia),  Rosemara  Perpétua  Lopes  (Pedagogia),  Fábio  Luiz  Paranhos  Costa  (Química),
Wesley  Fernandes  Vaz  (Química),  Edgar  Alain  Collao  Saenz   (Zootecnia)  e  Ana  Carolina
Gondim Inocêncio.  Verificado o quórum regimental, a presidente declarou abertos os trabalhos.
Com a aprovação dos conselheiros, houve a alteração na sequência dos pontos de pautas, tendo a
reunião transcorrido da seguinte forma:  1. Informes. O vice-diretor Fernando informou que o
processo de licitação da nova empresa terceirizada está em tramitação e os envelopes com as
propostas serão abertos no dia 19 de maio. Caso não haja nenhum recurso, os servidores serão
recontratados  entre  os  dias  23  a  25  de  maio;  caso  ocorram  recursos,  os  mesmos  serão
contratados por volta do dia 01 de junho. Comunicou que dentre os dias 18 a 25 os terceirizados
cumprirão  o  restante  do  aviso  prévio  em casa  diante  do  cumprimento  das  três  semanas  de
trabalho integralmente. Posteriormente,  a presidente reafirmou que as quantidade de salas de
aula  é  insuficiente  para  a  demanda  da  REJ  e  que  as  reservas  estão  sendo  feitas  de  modo
incoerente para estágios e há reservas em duplicidade para disciplinas conjugadas. Mediante a
esse assunto,  o vice-diretor Fernando colocou que a partir  de agora será feito o controle da
utilização  das  salas  de  aulas,  tendo  como  proposta  o  cancelamento  da  reserva  diante  da
constatação da inutilização da sala por 3 semanas. Pediu para que os conselheiros proponham
outras soluções para problema. Informou que após as análises das propostas, serão votadas e
implantadas  medidas  para  dinamizar  a  utilização  dos  espaços  físicos  das  salas  de  aulas.  O
Tairone informou que neste semestre 1.2016, professores de seis cursos ficaram sem salas para
ministrar  as aulas  e  que a  tendência  é  piorar  nos  semestres  subsequentes.  Informou que há
cursos com turmas com mais de cem alunos e que, no entanto, não temos salas para atender aos
pedidos, visto que a REJ conta apenas cinco auditórios. O conselheiro Allison pediu para que as
Coordenações  sejam  comunicadas  antes  do  cancelamento  das  reservas  e  lembrou  que  a
unificação das disciplinas também proporcionará a liberação de salas de aulas. O conselheiro
Fernando sugeriu aos cursos para distribuir melhor suas aulas durante a semana para amenizar
as  reservas  durante  os  dias  de  terça  a  quinta-feira.  O conselheiro  Thiago  sugeriu  que  se  a
Comissão de Espaço Físico detectar esse problema deve torná-lo prioritário  e construir  uma
nova central de aulas, tomando-se uma atitude emergencial. Frisou que a má distribuição das
aulas  durante  a  semana  também  impacta  o  Restaurante  Universitário  e  que  a  REJ  deve
regulamentar a obrigatoriedade das ofertas de disciplinas em todos os dias. 2. Ata da reunião
do dia 30/03/2016:  A presidente colocou a referida ata em discussão e não houve nenhuma
alteração foi solicitada. Posto em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade (23 votos). 3.
3. Processos:  Os membros da Comissão de Recurso Contra a Exclusão (Fernando Moreira e
Vanessa) leram  os  pareceres  referentes  aos  seguintes  processos:  23070.001184/2015-75  de
interesse  da aluna  Daniella  Barbosa de Souza;  23070.005183/2016-05 de interesse da aluna
Carla Michelle de Lima Souza; 23070.005180/2016-63 de interesse da aluna Tatiane Alves d
Guarda;  23070.005375/2016-11  de  interesse  do  aluno  Adriano  Bernardes  de  Camargo;
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23070.04198/2016-48 de interesse do aluno Reinner Vilela de Araújo; 23070.005549/2016-38
de interesse do aluno Gustavo Pinheiro de Paula; 23070.007661/2015-22 de interesse da aluna
Bárbara Oliveira Medeiros; 23070.006183/2016-14 de interesse do aluno João Rafael Alves dos
Santos; 23070,006291-2016-97 de interesse do aluno Leonardo Rodrigues Peres. Após a leitura
dos pareceres e discussões, os pareceres foram aprovados por unanimidade, exceto o do discente
Reinner  Vilela  de  Araújo,  o  qual  foi  pedido vistas  pelo  Conselheiro  Chaysther  de  Andrade
Lopes.  Em seguida,  o Prof.  Fabiano comentou e leu o parecer  da Comissão de Análises de
Recursos  do  processo  23070.00392/2016-80 de  interesse  do  aluno Hugo Ribeiro  de  Souza.
Posto  em discussão  e,  posteriormente,  em votação,  o  parecer  favorável  ao  deferimento  do
pedido foi aprovado com o registro de 20 votos a favor, 1 voto contrário e 2 abstenções.  4.
Representação na Câmara Superior de Graduação: a presidente esclareceu que, de acordo
com o Pró-reitor de Graduação, mediante a troca de Coordenadores, os seus sucessores deverão
assumir essa responsabilidade. Assim, ficou estabelecido que os conselheiros Carlos Augusto  de
Oliveira Diniz ficará como titular da área de Ciências Sociais Aplicadas, tendo como suplente a
conselheira Daviane Moreira e Silva ou a Natasha Vicente da Silveira Costa, as quais ainda
serão informadas,  para posteriormente definir  o representante.  5. Espaço das Profissões:  a
presidente  informou  que  a  Prof.  Ana  Luísa  será  coordenadora  geral  do  evento  Espaço  das
Profissões  2016  e  que  Paulo  (Coordenador  de  Extensão  e  Cultura)  cadastrará  o  evento  no
Sistema Siec e vinculará os coordenadores no evento. Comunicou que caso houver mudanças, os
mesmos deverão comunicar à COEC para inclusão dos nomes do projeto. O conselheiro Allison
propôs que o evento seja  realizado na Riachuelo  com o intuito  de atingir  maior  público.  O
responsável pelo transporte, o técnico administrativo Wendell, informou que como não haverá
aula neste dia, será possível fazer o translado das escolas públicas de Jataí, desde que tenha
agendamentos prévios e que os horários sejam cumpridos com rigor. Posto em votação, houve
registro de 6 votos a favor e 16 contrários à prosta,  assim, ficando estabelecido que para a
efetivação do evento serão utilizadas as salas da Central de Aulas I, o NPC e os Laboratórios das
Exatas e das Biológicas para melhor apresentação dos cursos e da REJ, bem como dinamizar a
logística. O conselheiro Fernando se dispôs a contribuir com a Ana Luísa na coordenação do
evento.  6. PIBID:  A Coordenadora do PIBID da UFG-REJ, Prof. Maria de Lourdes Paniago,
informou  que  atualmente  a  REJ  possui  11  subprojetos,  sendo  10  das  licenciaturas  e  1
interdisciplinar, os quais vigorarão até junho de 2016 por motivos econômicos. Informou que
um novo edital  foi  publicado sendo suas  atividades  iniciadas  em julho do ano corrente,  no
entanto, não há garantias que a Regional Jataí participará deste pois apenas uma escola possui o
perfil  desejado pela CAPES para atuação, o que inviabiliza a atuação de bolsistas, devido a
quantidade  de alunos participantes  do programa.  7: Fórum de Licenciaturas:  A presidente
comunicou que a REJ deverá realizar o fórum para discutir assuntos pertinentes aos cursos de
Licenciatura e que, em breve, será enviada uma convocação apenas aos coordenadores desta
modalidade de ensino para dar início ao planejamento do evento.  8: Número de vagas em
disciplinas  ofertadas  por  outras  Unidades/Coordenações:  a  presidente  relatou  aos
conselheiros  os  problemas  relacionados  às  quantidades  de  vagas  ofertadas  para  o  semestre
1.2016 e pediu aos coordenadores que prevejam a quantidade de vagas a serem ofertadas no
semestre e, que as coordenações ofertantes devem liberar a quantidade, no mínimo, igual ao
número de vagas de entrada de cada curso. O conselheiro Christiano relembrou falta de espaço
físico para desenvolver as aulas. O conselheiro Thiago pediu para regulamentar no RGCG a
oferta das vagas nas disciplinas para evitar casos absurdos que vem ocorrendo. Considerando o
encerramento da pauta, a presidente agradeceu a presença e participação de todos, declarando
encerrada  a  sessão  às  dezesseis  horas  e  cinco  minutos,  da  qual,  para  constar,  eu,  Lázara
Cristhiane de Assis  Santana,  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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