1ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO DA
2UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA 15
3DO MÊS DE ABRIL DE 2015. Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às
4quatorze horas, no Anfiteatro Inferior da Central de Aulas I – Cidade Universitária José Cruciano
5de Araújo, reuniram-se os Coordenadores dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de
6Goiás - Regional Jataí, sob a presidência da Coordenadora de Graduação, Professora Eliana Melo
7Machado Moraes, em atendimento à Convocação nº. 05/2015, previamente expedida. Na
8oportunidade, compareceram os seguintes conselheiros: Allison Gustavo Braz (Fisioterapia),
9Alysson Tobias Ribeiro da Cunha (Matemática), Ana Carolina Gondim Inocencio (Ciências da
10Computação), André Felipe Soares de Arruda (Direito), Cleber Douglas Lucinio Ramos
11(Biomedicina), Danival Vieira de Freitas (Engenharia Florestal, representando Robson Schaff
12Corrêa), Eva Aparecida de Oliveira(Pedagogia), Fabiano Campos Lima (Ciências Biológicas
13Licenciatura), Fernando Simões Gielfi (Agronomia), Hélio Ranes de Menezes Filho
14(representando Ewerson Jacobini Lotte), Henrique Trevizoli Ferraz (Medicina Veterinária,
15representando Gustavo Henrique Marques Araújo), Jaqueline Pereira Mota (Biblioteca), Karina
16Ludovico de Almeida Martinez Lopes (Zootecnia), Luís Antônio Serrão Contim (Ciências
17Biológicas Bacharelado), Luís César de Souza (Educação Física Licenciatura), Márcio Issamu
18Yamamoto (Letras Inglês), Michele Silva Sacardo (Educação Física Bacharelado), Oreci Ferreira
19da Silva (Seccional do Centro de Gestão Acadêmica), Paulo Freitas Gomes (Física), Raimundo
20Agnelo Soares Pessoa (História), Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos (Química Bacharelado)
21e Wesley Fernandes Vaz (Química Licenciatura). Com a ausência justificada da conselheira:
22Maria José Rodrigues (Geografia Licenciatura). Deixaram de comparecer os seguintes
23conselheiros: Daviane Moreira e Silva (Letras Português), Márcio Rodrigues Silva (Geografia
24Licenciatura), Nilton Cesar Barbosa (Psicologia), Vanderlei Balbino da Costa (Núcleo de
25Acessibilidade e Inclusão) e Rodrigo Abrão Faria (Coordenação de Assuntos Estudantis). Com
26direito a voz, compareceram Dyomar Toledo Lopes (Representante de Graduação da Unidade
27Acadêmica Especial do Instituto de Ciências Agrárias) e Michaela Andréa Bette Câmara
28(representando Estael de Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação). Verificado o quórum
29regimental, a presidente declarou abertos os trabalhos, relatando que houve acréscimo em dois
30pontos de pautas: calendário de colação de grau 2015 e 1/2016 e matrículas 1/2015, sendo
31aprovado por unanimidade o acréscimo destes. A seguir, Michaela falou sobre as datas de
32colações de grau e informou que, há aproximadamente, setenta (70) formandos no meio do ano.
33Feita leitura, explanação e demais esclarecimentos, em discussão, e, em seguida, em votação, a
34Câmara Regional aprovou, por unanimidade, as datas de colações de grau referentes ao primeiro
35semestre de 2015, a realizar-se no Instituto Presbiteriano Samuel Graham (IPSG), nos dias 27
36(Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia) e 28 (Fisioterapia,
37Enfermagem, Educação Física, Ciências da Computação, Física, Matemática, Química, Ciências
38Biológicas, Direito, Geografia, História, Pedagogia e Psicologia) de agosto de 2015. As colações
39de grau do segundo semestre de 2015 serão nos dias 11/02/2016 (Fisioterapia, Biomedicina,
40Engenharia Florestal e Zootecnia), 12/02/2016 (Ciências da Computação, Física, Matemática,
41Química, Educação Física e Enfermagem), 25/02/2016 (Agronomia e Medicina Veterinária),
4226/02/2016 (Direito e História), 03/03/2016 (Geografia, Pedagogia e Letras), 04/03/2016
43(Psicologia e Ciências Biológicas) no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingues
44Cóscia. As colações de grau do primeiro semestre de 2016 serão nos dias 25/08/2016 (Agronomia,
45Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia) e 26/08/2016 (Fisioterapia, Enfermagem,
46Educação Física, Ciências da Computação, Física, Matemática, Química, Ciências Biológicas,
47Direito, Geografia, História, Pedagogia e Psicologia) no Centro de Cultura e Eventos Dom
48Benedito Domingues Cóscia. Passando para o item 01 da pauta, a presidente disse que como havia
49urgência na análise dos processos contra exclusão, solicitou às professoras Ana Carolina Gondim
50Inocêncio e Maria José Rodrigues que fizessem as análises dos processos. A Câmara Regional
51aprovou por unanimidade a decisão da Eliana de designar Ana Carolina e Maria José para a
52Comissão Interina de Recursos contra Exclusão. Na continuidade, a conselheira Ana Carolina foi
53convidada para relatar o processo 23070.000876/2014-31, do interesse de Patrícia Martins Sousa,

54solicitando prorrogação de prazo para integralização curricular – curso de Matemática. Antes,
55porém, em sustentação oral a interessada justificou que reprovou na única disciplina que necessita
56para se formar. Finalizada leitura do parecer, em discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara
57Regional aprovou, com o registro de duas (2) abstenções e, por unanimidade, o parecer da relatora
58favorável à pretensão da requerente. Passando para o item 02 da pauta, a conselheira Ana Carolina
59apresentou seus pareces relativos aos seguintes processos: 23070.002043/2015-96, do interesse de
60Marlen Antônio Ferreira, apresentando recurso contra sua exclusão da UFG - curso de Educação
61Física; n° 23070.002463/2015-72, do interesse de Nayara Pereira Rezende, apresentando recurso
62contra sua exclusão da UFG - curso de Engenharia Florestal; e nº 23070.004060/2015-68, do
63interesse de Janaína Rodrigues Barbosa, apresentando recurso contra sua exclusão da UFG –
64curso de Zootecnia. Finalizados os relatos, em discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara
65Regional aprovou, por unanimidade, os pareceres da Comissão Interina de Recursos contra
66Exclusão pertinente, favoráveis à aprovação das propostas acima discriminadas. Dando
67continuidade, a conselheira Ana Carolina relatou o processo n° 23070.003826/2014-14, do
68interesse de Donata Carvalho Lima, apresentando recurso contra sua exclusão da UFG - curso de
69Zootecnia. Antes, porém, em sustentação oral a interessada justificou que não foi possível cursar a
70disciplina de Bioclimatologia em 2014/2, visto que foi detectada uma doença em membro de sua
71família. Finalizada leitura do parecer, em discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara
72Regional aprovou, com o registro de duas (2) abstenções e, por unanimidade, o parecer da
73relatora, contrário à pretensão da requerente, inclusive por considerar que a requerente é
74reincidente, pois a mesma já havia sofrido processo de exclusão em 2013 por faltas por dois
75semestres consecutivos. Na sequência, Eliana solicitou a inserção de outro ponto de pauta:
76processo nº 23070.023877/2014-54. Por unanimidade, foi aprovado o acréscimo desse ponto.
77Após, o conselheiro Fernando foi convidado para relatar o processo nº 23070.023877/2014-54, do
78interesse de Joaquim Antônio de Moraes Paesano, apresentando recurso de continuidade da média
79cinco (5) – curso de Agronomia. O professor André alerta que, ao iniciar o curso era exigido do
80aluno o aproveitamento da disciplina com média de 5,0 (cinco) pontos nas suas avaliações, e que
81assim, o mesmo poderia, em tese, alegar direito adquirido dada a “mudança das regras do jogo”
82durante o desenvolvimento de sua graduação, e que, assim, temia um possível recurso com base
83nesta alegação. Em discussão, e, em seguida, em votação, com o registro de duas (2) abstenções, a
84Câmara Regional aprovou o parecer do relator, contrário à pretensão do requerente, considerando
85que alteração de média para a provação está prevista nas normas reguladoras da Universidade
86Federal de Goiás. No item 03 da pauta, a presidente convidou o conselheiro Allison Gustavo para
87explicar sobre a quebra de pré-requisito das disciplinas de Estágio em Fisioterapia Geral I e II;
88Estágio em Saúde Pública I e II, Estágio em Fisioterapia Hospitalar I e Estágio em Fisioterapia
89Geral I. O conselheiro Allison Gustavo leu o pedido de exclusão de pré-requisito e informou que
90não deverá haver mais nenhum pré-requisito entre os estágios, pois há carência de campos de
91estágio em Fisioterapia na cidade de Jataí. Feita leitura, em discussão, e, em seguida, em votação,
92a Câmara Regional aprovou, por unanimidade, a exclusão dos pré-requisitos dos Estágios do
93Curso de Fisioterapia. Na oportunidade, a presidente colocou em discussão, e, em seguida, em
94votação, a Comissão Interina de Exclusão. Foram aprovados por unanimidade, Ana Carolina
95Gondim Inocêncio, Eva Aparecida de Oliveira e Luís Antônio Serrão Contim como membros da
96Comissão de Recursos contra Exclusão. Passando para o item 04 da pauta, a presidente convidou
97a coordenadora da biblioteca, Jaqueline para falar sobre a aquisição de livros. Ressaltou que, há
98duzentos e cinquenta mil reais (R$250.000,00) para compra de livros nacionais e cinquenta mil
99reais (R$ 50.000,00) para compra de livros estrangeiros. Ainda não foi definido o valor que irá
100para cada curso. Na sequência, a presidente colocou em discussão, e, em seguida, em votação o
101Comitê da Biblioteca, por área de conhecimento, para analisar a distribuição dos recursos para
102aquisição de livros em 2015. A maioria aprovou que o Comitê da Biblioteca será composto por:
103Alysson Tobias Ribeiro da Cunha (representante da área de Ciências Exatas e da Terra); Iderval
104da Silva Junior Sobrinho (representante da área de Ciências Biológicas); Dyomar Toledo Lopes
105(representante da área de Ciências Agrárias); Luís César de Souza (representante da área de
106Ciências da Saúde); Eva Aparecida de Oliveira (representante da área de Ciências Humanas);

107André Felipe Soares de Arruda (representante da área de Ciências Sociais Aplicadas) e Márcio
108Issamu Yamamoto (representante da área Linguística, Letras e Artes). No item 05 da pauta, a
109presidente colocou em discussão, e, em seguida, em votação os representantes da Câmara
110Regional para Câmara Superior. A Câmara Regional aprovou, por unanimidade, os seguintes
111coordenadores e suplentes por área de conhecimento: Ricardo Alexandre Figueiredo Matos
112(efetivo) e Cleber Douglas Lucinio Ramos (suplente) representantes da área de Ciências Exatas e
113da Terra; Fernando Simões Gielfi (efetivo) e Fabiano Campos Lima (suplente) representantes da
114área de Ciências Agrárias; Raimundo Agnelo Soares Pessoa (efetivo) e Eva Aparecida de Oliveira
115(suplente) representantes da área de Ciências Humanas; e André Felipe Soares de Arruda (efetivo)
116e Daviane Moreira e Silva (suplente) representantes da área de Ciências Sociais Aplicadas. A
117presidente informou que a primeira reunião da Câmara Superior será dia 27/04/2015. No item 06
118da pauta, a presidente falou dos pontos principais da reunião com os integrantes dos Núcleos
119Docentes Estruturantes dos Cursos de Graduação (NDEs) que ocorreu no dia 09/04/2015. Houve
120alteração no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação e por isso, os cursos de graduação
121devem alterar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Ressaltou que, o objetivo é unificar a
122disciplina de LIBRAS, visto que a tendência é que essa disciplina seja obrigatória para todos os
123cursos de graduação. Assim, o Professor Gilmar elaborará as bibliografias das seguintes
124disciplinas: LIBRAS I (obrigatória), LIBRAS II e III (optativas) e posteriormente, encaminhará a
125COGRAD e aos coordenadores dos cursos de graduação. No item 07 da pauta, a presidente
126explicou que no PPC deve constar o período que o aluno pode fazer estágio não obrigatório. No
127segundo semestre de 2015, haverá edital para estagiários. Passando para o item 08 da pauta, a
128Eliana solicitou aos professores que liberem os alunos e remanejem as aulas da Riachuelo para o
129Câmpus Jatobá para os discentes participarem do 2° Encontro de Licenciaturas do Sudoeste
130Goiano e 2° Encontro do PIBID do Sudoeste Goiano que ocorrerá nos dias 21 a 23/05/2015. No
131item 09, a Oreci foi convidada para falar sobre as matrículas 2015. Afirmou que há cursos que não
132matricularam os alunos ingressantes no primeiro semestre de 2015. Passando para o último item
133da pauta, Cristhiane informou que o Pró-Reitor de Graduação, Luiz Mello de Almeida Neto e a
134Edyr Faria de Oliveira não comparecerão no dia 16/04/2015 na Regional Jataí, em virtude da
135invasão da Reitoria pelos estudantes. Considerando o encerramento da pauta, a presidente
136agradeceu a presença e participação de todos, declarando encerrada a sessão, da qual, para
137constar, eu, Mariane Carrilho Costa, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme,
138seguirá assinada pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e
139votação.

