1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
2DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA
3NO DIA 17 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. Aos dezessete dias do mês de
4fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no Anfiteatro Inferior da Central de
5Aulas I – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo, reuniram-se os Coordenadores
6dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, sob a
7presidência da Coordenadora de Graduação, Professora Sandra Aparecida Benite Ribeiro,
8em atendimento à Convocação nº. 01/2016, previamente expedida. Na oportunidade,
9compareceram os seguintes conselheiros: Adriana Araújo Cintra (Matemática,
10representando Fernando Ricardo Moreira), Allison Gustavo Braz (Fisioterapia), Ana
11Carolina Inocêncio Gondim (Seccional do CGA), Ana Paula Freitas Vilela (Ciências da
12Computação, representando Thiago Borges de Oliveira), André Felipe Soares de Arruda
13(Direito), Christiano Peres Coelho (Ciências Biológicas Bacharelado), Daniela Pereira
14Dias (Engenharia Florestal), Darly Geraldo de Sena Júnior (Agronomia), Denis Souza de
15Morais (Educação Física Bacharelado), Érico Douglas Vieira (Psicologia), Eva Aparecida
16de Oliveira (Pedagogia), Fabiano Campos Lima (Ciências Biológicas Licenciatura), Fábio
17Luiz Paranhos Costa (Química Bacharelado), Henrique Trevizoli Ferraz (Medicina
18Veterinária), Juliana Burgo Godoi Alves (Enfermagem, representando Giulena Rosa
19Leite), Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes (Zootecnia), Luís César de Souza
20(Educação Física Licenciatura), Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca), Márcio Issamu
21Yamamoto (Letras Inglês), Maria José Rodrigues (Geografia Bacharelado), Maria José
22Rodrigues (Geografia Bacharelado), Paulo Freitas Gomes (Física), Rodrigo Abrão Faria
23(Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária), Sandra Nara da Silva Novais
24(História, representando Raimundo Agnelo Soares Pessoa), Vanessa Regina Duarte Xavier
25(Letras Português, representando Daviane Moreira e Silva), Wesley Fernandes Vaz
26(Química Licenciatura). Verificado o quórum regimental, a presidente declarou abertos os
27trabalhos e informou que o item sete será retirado da pauta, uma vez que não houve tempo
28hábil para terminá-lo. O mesmo será apresentado na próxima reunião ordinária da Câmara
29Regional de Graduação. A reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Ata das reuniões
3018/11 e 09/12/2015: o Prof. Darly solicitou a correção da linha 91 da ata do dia
3118/11/2015, em vez de “o conselheiro Darly expôs sobre o I Encontro Agroecológico do
32Território Rural Parque das Emas”, deve ser “a conselheira Maria José expôs sobre o I
33Encontro Agroecológico do Território Rural Parque das Emas.” Finalizado o pedido, foi
34posto em discussão e em seguida em votação, sendo as atas apreciadas com 18 votos
35favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. 2. Processos: 2.1. Processos
36analisados pela Comissão de Exclusão: A Prof. Adriana foi convidada para ler o parecer
37emitido pelo conselheiro Fernando Ricardo Moreira, referente ao processo nº
3823070.012282/2015-54, do interesse de Bárbara Dafne Barbosa Silva, solicitando recurso
39contra sua exclusão da UFG – curso de Educação Física. Ao constatar que falta apenas
40uma disciplina para que a referida aluna possa concluir a graduação, a Comissão de
41Análise Contra Exclusão foi favorável ao seu deferimento. Feita leitura, explanação e
42demais esclarecimentos, em discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara aprovou, com
43registro de 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 7 abstenções, o parecer da relatora,
44favorável à pretensão da requerente. 2.2. Processos analisados pela Comissão Recursos:
45O conselheiro Fabiano foi convidado a relatar o processo nº 23070.013239/2015-14, do
46interesse de Kamilla Nunes Damásio, curso de Psicologia, solicitando quebra de pré47requisito da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório Básico em Psicologia. A
48Comissão de Recursos indeferiu a solicitação da requerente, visto que o Projeto Político
49Pedagógico do Curso (PPC) atribuiu os pré-requisitos e os mesmos devem ser respeitados.
50Além disso, a Instrução Normativa nº 01/2012 no subitem 12.1 afirma que “As solicitações
51de quebra de pré-requisito ou de co-requisito protocoladas serão indeferidas pela direção
52do CGA ou pelos coordenadores de graduação dos câmpus fora da sede, por
53descumprimento das resoluções que fixam os projetos pedagógicos dos cursos de

54graduação da UFG.” Finalizada defesa e leitura do parecer, em discussão, e, em seguida,
55em votação, a Câmara aprovou com o registro de 13 votos favoráveis, 1 voto contrário e 4
56abstenções o parecer do conselheiro, contrário à pretensão da requerente. 3. Apreciação do
57Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física Bacharelado: A presidente disse que
58o PPC do Curso de Educação Física Bacharelado foi aprovado pela Coordenação de
59Avaliação e Currículo, Prof. Leandro Luís Galdino de Oliveira, e nesta instância também
60deve ser apreciado. O Prof. Fabiano informou que alguns professores do Curso de Ciências
61Biológicas que ministram aulas para o Curso de Educação Física não foram consultados
62para a alteração do PPC. O Prof. Denis esclareceu que não é alteração do PPC do Curso de
63Educação Física Bacharelado, é ainda o primeiro PPC do Curso. Em votação, o PPC do
64Curso de Educação Física Bacharelado foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum
65voto contrário e 1 abstenção. 4. Apresentação do SAPP (Serviço de Apoio
66Psicopedagógico): A Psicóloga Aurélia Magalhães e a Psicopedagoga Joana Moreira
67apresentaram a importância do SAPP para a Comunidade Universitária. Ressaltaram que
68elas estão para ajudar os discentes e os docentes. Informaram o e-mail do SAPP
69(sapp.ufgjatai@gmail.com). 5. Novo RGCG: pré-requisito, exclusão, índice de
70prioridade: A Prof.ª Sandra mencionou que o RGCG está terminando de ser reelaborado.
71A proposta é que o índice de prioridade seja alterado para privilegiar os alunos ingressantes
72e que estão no fluxo e não mais aos estudantes que cursou mais disciplinas. Em relação ao
73pré-requisito e exclusão, três conselheiros apresentaram propostas distintas referentes as
74instâncias de aprovação. O conselheiro André propôs que os processos de exclusão e pré75requisito sejam discutidos nas seguintes instâncias: Núcleo Docente Estruturante (NDE),
76colegiado de Curso e por último na Unidade Acadêmica Especial. O Prof. Márcio propôs
77as seguintes instâncias: NDE e Unidade Acadêmica Especial. Já, o Prof. Darly propôs a
78Unidade Acadêmica Especial como única instância para deliberar tais processos. Feita
79discussão, explanação e demais esclarecimentos e, em seguida, em votação, a Câmara
80aprovou a proposta do Prof. André com o registro de 9 votos favoráveis contra 2 votos
81favoráveis a proposta do Prof. Márcio, 8 votos favoráveis a proposta do Prof. Darly e 1
82abstenção. 6. Semana de planejamento (1/2016): A presidente informou que a data do
83Planejamento do Primeiro Semestre de 2016 será no dia 25/04/2016 com os seguintes
84temas: Inclusão, SIGAA e Métodos de Avaliações. 8. Informes: A seguir procedeu os
85seguintes informes pelos conselheiros: 1) Eva informou que no dia 28/02/2016 encerra o
86trabalho dela como Coordenadora do Curso de Pedagogia e externou agradecimentos aos
87membros da Câmara. A Prof.ª Rosemara Perpetua Lopes será a nova Coordenadora do
88Curso de Pedagogia e a Prof.ª Elisângela da Silva Santos será a vice-coordenadora; 2) O
89Prof. Márcio destacou que no dia 07/03/2016 haverá uma palestra com Cesar Maldonado
90às 17h30 no Auditório Maior para anunciar o programa de bolsa de estudos oferecida pelo
91Institute of International Education Latin America and the Caribbean, por meio do
92Programa Bolsa de Liderança da Cargill; 3) Rodrigo destacou que o Edital de Bolsas
93Estudantis 2016 (alimentação, moradia e permanência) para alunos de baixa renda foi
94publicado no site da CACOM; 4) o Prof. Luís César informou que o novo Coordenador do
95Curso de Educação Física Licenciatura será o Prof. Chaysther de Andrade Lopes a partir
96do dia 21/02/2016 e agradeceu os conselheiros; 5) O Prof. Allison disse que o SISREPRO
97ainda depende da assinatura da Coordenação, uma vez que a xerox está pedindo assinatura
98e carimbo do Coordenador do Curso. Por isso, ele solicitou que cada professor tenha login
99e senha para ter acesso ao sistema. Ainda disse, que o Laboratório de Anatomia não tem
100cadáver e peças novas. Precisamos rever tal situação com Goiânia; 6) Luismar disse que
101ano passado a Universidade passou por greve e muitos problemas econômicos, com isso
102ficou definido a respeito do processo de compras do ano passado que o recurso seria
103reduzido, a Universidade teria 300 mil reais para comprar material bibliográfico dividido
104igualmente entre os 25 cursos. Foi acordado com a COGRAD, Coordenação de Finanças e
105Direção que a Biblioteca faria um levantamento bibliográfico mediante os PPCs e seria
106compro apenas aquilo que o acervo da Biblioteca não possui ou não tem em quantidade

107suficiente. Ainda disse que não foi possível terminar esse levantamento bibliográfico por
108uma série de motivos: problema de ordem tecnológica, problema de ordem de greve e entre
109outras coisas. Esse trabalho é minucioso. A Biblioteca precisa da atualização das
110bibliografias básicas e complementares nos PPCs. A quantia para comprar material
111bibliográfico no ano de 2016 será menor do que do ano anterior. Ainda não foi informando
112o montante. Ano passado a Universidade não liberou empenho para comprar os livros; 7)
113A Prof.ª Vanessa informou que o horário de Libras será repassado à COGRAD na próxima
114semana; 8) A Prof.ª Ana esclareceu que a declaração de prováveis formandos só pode ser
115emitida pelo CGA de acordo com o RGCG; 9) O Prof.André informou que nos dias 07 a
11611 de março haverá a IV Semana Jurídica da UFG/Jataí: Direitos em tempos de crise; 10)
117A Prof.ª Daniela destacou que nos dias 2 a 4 de março ocorrerá a II Encontro Regional de
118Ciências Florestais do Sudoeste Goiano e IV Semana Acadêmica de Engenharia Florestal.
1199. Outros assuntos. 9.1:Condicionamento da matrícula de veterano à avaliação
120docente pelo discente e atualização dos dados pessoais: O Prof. Márcio sugeriu que a
121matrícula do aluno no SIGAA esteja vinculada a avaliação docente pelo discente e
122atualização dos dados pessoais, ou seja, o estudante só poderá realizar a matricular se
123realizar a avaliação e atualização dos dados. A Prof.ª Sandra disse que é uma ideia
124interessante, mas não sabe se é possível legalmente. 9.2:Disciplinas ofertadas pela
125Matemática aos cursos de Zootecnia e Química: A Prof.ª Adriana informou que o
126professor que ministrará aula para os cursos de Química e Zootecnia começou na
127Universidade semana passada. Considerando o encerramento da pauta, a presidente
128agradeceu a presença e participação de todos, declarando encerrada a sessão às quatorze
129horas e quarenta cinco minutos, da qual, para constar, eu, Mariane Carrilho Costa, lavrei a
130presente ata que, lida e considerada conforme, seguirá assinada pelo presidente dos
131trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e votação.
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