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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2020 - CRGR-RC

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte (11/03/2020), às quatorze horas e vinte e dois minutos
(14h22), no auditório Congadas, na Universidade Federal de Catalão, reuniram-se os membros da Câmara
de Graduação da UFCAT, em caráter ordinário, sob a presidência da professora Fernanda Ferreira Belo,
Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação, os seguintes conselheiros: Bruno Franceschini, Simara Maria
Tavares Nunes, Leonardo Vieira Fernandes, André Alves De Resende, Débora Machado Corrêa, Maria Rita
De Cássia Campos, Paulo Eduardo Gonçalves De Assis, Nubia Rosa Da Silva, Eliane Aparecida Jus�no,
Marcionílio Teles De Oliveira Silva, Calíope Pilger, Cláudia Tavares Do Amaral, Getúlio Nascentes Da
Cunha, Jairo Menezes e Souza, José Luis Solazzi, José de Lima Soares, Tiago Ribeiro Nunes, Elaine
Rosechrer Carbonero, Ismar da Silva Costa, Rafael de Ávila Rodrigues, Ana Marta Ribeiro Borges
Rodovalho, Emerson Gervásio de Almeida, Márcia Helena da Silva, Ana Paula Pinheiro Zago e Jose dos
Reis Vieira de Moura Junior. Jus�ficou ausência a conselheira Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves.
Havendo quórum, Fernanda deu as boas-vindas aos conselheiros, apresentou a professora Eliane Jus�no
que recém assumiu a coordenação do curso de Engenharia Civil e iniciou a reunião com o item 1 –
informes: 1 – Equipe PROGRAD: disse que a professora Maria Zenaide assumiu a Diretoria de Ensino, Ana
Marta está na Diretoria de Administração Acadêmica, a professora Karla Graziella assumiu a coordenação
de Monitoria, Mobilidade Acadêmica Nacional, PEC-G e PET e o TAE Gislei Marques está no cargo de
Procurador Ins�tucional. Falou ainda que a discussão sobre a estruturação da PROGRAD está em
andamento. 2 – Contratação e concursos para professores subs�tutos. A presidenta passou a palavra para
o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, professor Moises Lemos, o qual falou sobre a falta de docentes e de
um decreto que impede a contratação de professores efe�vos e subs�tutos. Disse que par�cipou do
Fórum de Pró-Reitores da Andifes, que gerou uma carta que solicitava a contratação de professores.
Con�nuou dizendo sobre um edital e a possibilidade de que haja concursos em abril, sendo necessário
publicar a banca até segunda-feira e que as unidades definam todo o espaço dos concursos e ainda que
os próximos concursos serão mais rápidos, pois por ser o primeiro da UFCAT, foi preciso esperar 60 dias
para realizar as provas; o jurídico da UFG emi�u parecer favorável a publicação da edital. Sobre as vagas
dos Pró-reitores, afirmou que é preciso encaminhar para o Ministério da Economia que fará a
autorização; para respeitar todos os prazos, espera-se que tenham professores em maio; pediu atenção
para as normas complementares e editais para evitar que haja recursos, o que causa mais problemas.
Disse que se cria uma expecta�va de contratação, o que indica um risco, principalmente quanto à
contratação dos efe�vos. Em relação à realização de concurso para TAE, relatou que não há autorização
para contratações, e portanto, não há o que fazer. Em seguida, disse que está sendo pensada uma nova
diretoria na PROGRAD que cuidará das avaliações de PPC’s, renovação, acompanhamento de prazos, de
maneira a contribuir para que a criação de cursos e s elaboração dos PPC’s caminhem juntos; seria uma
diretoria para enfrentar fragilidades da graduação, como, por exemplo, evasão e não preenchimento de
vagas; outra possibilidade que precisa ser pensada é a regionalização das vagas. 3 – Núcleo de
Acessibilidade: Fernanda passou a palavra para a professora Le�cia Cunha, a qual se apresentou e relatou
que está contribuindo com o núcleo da acessibilidade desde a coordenação da professora Cris�ane, tem
o obje�vo de estreitar as relações com as coordenações dos cursos, principalmente com os cursos que
tem alunos acompanhados pelo NA. Con�nuou dizendo que o núcleo está passando por uma
restruturação e a UFCAT está escolhendo o lugar do NA; ela tem uma proposta de divulgar para os
coordenadores as ações do setor, ficará todas as manhãs no NA e em seguida falou do seu histórico de
trabalho com as pessoas com deficiência. Fernanda disse que a Reitoria está pensando o local do NA, os
obje�vos, bem como das comissões permanentes; muito provavelmente todos ficarão ligados a Reitoria,
mas para isso acontecer, é preciso uma série de decisões. 4 – Coordenação de Assuntos Internacionais:



18/08/2020 SEI/UFG - 1478436 - Ata de Reunião

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1595629&infra_sistema=1… 2/5

Fernanda passou a palavra para o professor Rafael de Ávila, que disse que assumiu recentemente a CAI,
relatou seu trabalho junto a Diretoria de relações internacionais – DRI/UFG e que tem aprendido sobre os
programas de mobilidade internacional e os processos de transição. Relatou que a UFCAT já pode
estabelecer os convênios aos programas internacionais, os professores podem acessar o site da CAI e
verificar os procedimentos para solicitar os convênios; será feita uma análise sobre quais convênios da
UFG serão man�dos. Por fim, informou que Francisco da DRI/UFG sugeriu que algumas vagas da casa dos
estudantes sejam reservadas para os alunos de mobilidade. 5 – Matrículas: Ana Marta disse que houve
1095 vagas ofertadas, 809 confirmações e 595 matrículas; as vagas restantes serão des�nadas para a
chamada pública que ocorrerá nos dias 12 e 13 de março; estão convocadas aproximadamente 300
pessoas e a expecta�va é que na segunda todos estejam cadastrados; no dia 20 de março será a segunda
chamada do UFG Inclui. 6 – PET-Saúde: A professora Calíope informou que foi publicado no site da
COGRAD o edital do PET-Saúde. 7 – Estágio: A coordenadora de estágio, professora Ivânia Vera disse que
foi enviado solicitação de indicação de vice-coordenadores de estágio e convocou-se para reunião
realizada na presente data no período matu�no e a memória da reunião será publicada no site da CGE.
Ainda disse que aqueles que assinaram os termos de estágio que não seguiam a Instrução Norma�va (IN)
deveriam enviar para a CGE verificar o que poderia ser feito e a reunião que estava prevista para alterar a
resolução que obriga seguir a IN não aconteceu. Disse ainda sobre a comissão que irá analisar os dados
para embasar a discussão sobre a permanência de vagas de estágio na UFCAT, solicitar dados para a
PROGRAD e visitar espaços. Haverá uma reunião da comissão no dia 20/03. O conselheiro Jairo disse que
quando a coordenação de estágio da licenciatura em matemá�ca solicitou vaga de estágio, a escola em
questão pediu um documento da Secretaria Regional de Educação. Ivânia disse que era uma informação
nova, pois a CGE não recebeu nenhuma no�ficação de mudanças nas regras e irá entrar em contato com
a secretária de educação Mirian. A professora Fernanda falou da realização do evento #8M que destacou
as mulheres da UFCAT. Em seguida, para falar sobre o processo de reserva e distribuição de salas, a
professora Fernanda passou a palavra para a TAE Thais Santos. A servidora disse sobre o problema da não
exportação dos dados do SIGAA para o SIDS, da quan�dade de componentes ser maior que de salas
disponíveis e que as informações nas portas já não estão atualizadas. A conselheira Calíope falou das
condições das salas, pois é possível verificar a presença de mofos, por exemplo. Thais informou que essas
questões já foram repassadas aos setores responsáveis. Na sequência, passou-se ao item 2 – Aprovação
da Ata da Câmara de Graduação realizada em 12/02/2020. O conselheiro Tiago Ribeiro solicitou alteração
de texto, a qual foi realizada imediatamente. Encerrada a discussão, a ata foi aprovada com o registro de
duas abstenções. Item 3 – PROLICEN. A professora Fernanda informou que a graduação de Catalão
precisa dar andamento das a�vidades relacionadas ao edital, o programa terá 14 bolsas, foi realizada
uma reunião ampliada e a memória será enviada para todos os coordenadores. Item 5 – Graduação
UFCAT. Foi realizada uma convocação de reunião para os professores com o obje�vo de discu�r os cursos
de graduação, com exceção da CGEN, as demais unidades es�veram representadas, e decidiu-se por
colocar em apreciação na câmara os encaminhamentos da reunião, que foram: levantamento dos dados
dos cursos, estudo da realidade dos cursos, cons�tuições de uma polí�ca ins�tucional, divulgação e
promoção da UFCAT (mídia indoor), estudo de evasão e reprovação, formação da comissão do ENEM e do
Espaço das profissões, levantamento das prá�cas de ensino, planejamento ins�tucional e promoção da
par�cipação dos discentes. Está prevista uma reunião dia 24/06/2020 para que seja apresentado o
desenvolvimento e avaliação das ações. Sobre a par�cipação em eventos, a conselheira Núbia disse que
os professores são resistentes a liberar os alunos por conta da dificuldade em cumprir a carga horária dos
componentes curriculares e sugeriu que os eventos fossem contemplados no calendário acadêmico. O
conselheiro José Solazzi afirmou há essa previsão no calendário, entretanto, mesmo quando há a
liberação, o discente não comparece ao evento. Núbia disse que a maior dificuldade é em cumprir a
ementa da disciplina e que em alguns casos há a necessidade de reposição, fato que é di�cil no curso
Ciências da Computação. A conselheira Ana Paula Zago disse que não há necessidade de reposição,
tampouco de pegar na mão do aluno e leva-los em eventos. A presidente pontuou que a discussão e ação
é incen�var a par�cipação do aluno e o modo como isso ocorrerá é de acordo com a decisão do
professor, respeitando a autonomia do docente. O conselheiro Leonardo relatou que não recebeu o
convite e que tem bastante interesse em colaborar com o trabalho. Fernanda disse que a PROGRAD
auxiliará todos os cursos durante a execução desses levantamentos de dados, é preciso a par�cipação do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do colegiado da unidade. Con�nuou indicando que é um
movimento importante para os cursos trabalharem suas potencialidades e oque precisa desenvolver e
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destacou que não se trata de uma proposta fechada. O conselheiro José dos Reis ques�onou se a baixa
adesão tem relação com os processos das cotas que foram indeferidos. A professora Fernanda respondeu
que não e disse se tratar de uma problemá�ca vivenciada por muitas ins�tuições brasileiras. Findada a
discussão, a proposta foi aprovada com 17 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção. Em
seguida, a professora Fernanda apresentou uma proposta de com algumas a�vidades, sendo a primeira
dia 25/03/2020 com a realização de um grupo de trabalho para discu�r a graduação, com a presença do
professor Luiz Dourado e no mesmo dia a noite, uma palestra do referido professor ou a realização de
uma mesa com mediação. O conselheiro Ismar sugeriu colocar no evento para as licenciaturas com a
professora Ká�a Dourado à tarde e no período noturno realizar algo com a proposta mais ampliada.
Fernanda disse que em maio ou junho há a previsão de um evento para o bacharelado. O conselheiro
sugeriu votação da proposta. Concedido o tempo de discussão, a proposta da realização de uma mesa
com mediação no período noturno do dia 25/03/2020 foi reprovada com 14 votos contrários, 4 favoráveis
e 4 abstenções. A conselheira Ana Paula Zago solicitou uma discussão sobre o ensino na modalidade EaD
que normalmente não é valorizado na ins�tuição, diferentemente do que ocorreu em outras ins�tuições.
Como con�nuidade, passou-se para a apreciação dos processos analisados pela comissão de avaliação
dos processos de recurso contra exclusão e pedidos de prorrogação de prazo. O conselheiro Marcionílio
iniciou pelo item 19, processo 23070.006585/2020-03, de interesse de Matheus Medeiros Caldeira Brant
-  curso de Enfermagem – Bacharelado, recurso contra exclusão, o qual foi colocado em diligência. Logo
após, foi lido o parecer do processo com indicação de indeferimento, item 31, processo
23070.007749/2020-10, de interesse de Pedro Henrique Lima de Alarcão - Engenharia de Minas –
Bacharelado. Posto em votação, a plenária aprovou o parecer com 19 votos favoráveis, três abstenções e
nenhum contrário. Na sequência, a conselheira Maria Rita ques�onou sobre o processo do aluno Allan
Gomes, pois o aluno estará em aula até a decisão final. A professora Fernanda sugeriu que o processo
fosse discu�do quando da presença de um parecer. Maria Rita ques�onou se uma vez que o referido
aluno estava solicitando vaga em disciplinas que já não possuíam mais vagas poderia sugerir que o
mesmo procure em outros cursos disciplinas de Núcleo Livre para cursar. A conselheira Ana Marta
informou que o aluno só pode cursar quando há vagas. Logo após, foram apresentados os processos com
pareceres que indicam o deferimento da solicitação: item 5, processo 23070.047039/2019-81, de
interesse de  Ueisman Augusto Manoel - Administração – Bacharelado; item 6, processo
23070.047335/2019-81, de interesse de Chris�na de Souza Vieira - Ciências da Computação –
Bacharelado; item 8, processo 23070.000867/2020-99, de interesse de Sandra Vieira Araújo -
Administração – Bacharelado; item 9, processo 23070.048067/2019-15, de interesse de Danilo Fernandes
Cunha Lima - Engenharia de Produção – Bacharelado; item 10, processo 23070.048076/2019-14, de
interesse de Cinthia Maria Meireles de Araujo - Física – Licenciatura; item 11, processo
23070.004739/2020-14, de interesse de Francisco Pires da Cruz Júnior - Engenharia de Produção -
Bacharelado; item 12, processo 23070.005171/2020-59, de interesse de Ta�ana Pacheco do Nascimento
Portaluppi - Letras – Licenciatura; item 13, processo 23070.004845/2020-06, de interesse de Michele
Mar�ns de Souza - Geografia; item 14, processo 23070.006957/2020-93, de interesse de Fausto Júlio da
Silva Cruz - Física; item 15, processo 23070.006499/2020-92, de interesse de Le�cia Cris�na Sergina da
Silva - Engenharia de Produção – Bacharelado; item 16, processo 23070.005228/2020-10, de interesse de
Frank Douglas da Silva - Geografia – Licenciatura; item 17, processo 23070.006465/2020-06, de interesse
de Danilo Mar�ns Silvério Cardoso - Ciências da Computação – Bacharelado; item 18, processo
23070.005798/2020-18, de interesse de Lucas Ribeiro Campos, do curso Ciências Biológicas –
Bacharelado; item 20, processo 23070.004857/2020-22, de interesse de Rayander Felix da Silva -
Engenharia de Minas – Bacharelado; item 21, processo 23070.006907/2020-14, de interesse de Alex
Paulo de Castro Galvão - Engenharia de Minas – Bacharelado; item 22, processo 23070.007285/2020-33,
de interesse de Cristyan Rezende Bezerra de Menezes - Engenharia de Minas – Bacharelado; item 23,
processo 23070.006084/2020-19, de interesse de José Leopoldo Elias de Godoy - Engenharia de Minas –
Bacharelado; item 24, processo 23070.007342/2020-84, de interesse de Luiza Costa Vitorino - Ciências
Biológicas – Bacharelado; item 25, processo 23070.007431/2020-21, de interesse de Laise Nery Alves –
Administração – Bacharelado; item 26, processo 23070.007510/2020-31, de interesse de Laise Rodrigues
Ferreira – Administração – Bacharelado; item 27, processo 23070.007655/2020-32, de interesse de
Karine Lorrane da Silva – Administração – Bacharelado; item 28, processo 23070.007779/2020-18, de
interesse de Wallace Barbosa de Sousa - Educação Física – Licenciatura; item 29, processo
23070.007428/2020-15, de interesse de Bruno Fernandes da Fonseca - Educação Física – Licenciatura;
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item 30, processo 23070.007671/2020-25, de interesse de José Henrique Bento da Silva - Educação Física
– Licenciatura; item 32, processo 23070.007438/2020-42, de interesse de Maria Cláudia Sanguinete
Santos - Engenharia de Minas – Bacharelado; item 33, processo 23070.007783/2020-86, de interesse de
Lorena Ferreira Albernaz - Engenharia de Produção – Bacharelado; item 34, processo
23070.007706/2020-26, de interesse de Marina de Siqueira Marques - Engenharia de Produção –
Bacharelado; item 35, processo 23070.007776/2020-84, de interesse de Giovana Nayara Da Silva
Feliciano – Matemá�ca – Licenciatura; item 36, processo 23070.007661/2020-90, de interesse de Eula
Paula da Silva Santos – Administração – Bacharelado. Após concedido o tempo para discussão, colocou
em votação e os pareceres foram aprovados com 19 votos favoráveis, quatro abstenções e nenhum
contrário. Sendo assim, a presidente encerrou esta reunião às dezessete horas e dois minutos. Eu,
Carolina de Fá�ma Guimarães, Técnica em Assuntos Educacionais, lavrei a presente ata, que depois de
lida, se julgada conforme, seguirá assinada pela presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes
à sua discussão e votação.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Franceschini, Conselheiro, em 12/08/2020, às
14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Eduardo Gonçalves De Assis, Conselheiro, em
12/08/2020, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Simara Maria Tavares Nunes, Coordenadora de Curso, em
12/08/2020, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Liliane Do Nascimento Vale, Coordenador de Curso, em
12/08/2020, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Vieira Fernandes, Coordenador de Curso, em
12/08/2020, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Rita De Cássia Campos, Conselheira, em
12/08/2020, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ed Carlo Rosa Paiva, Vice-Coordenador, em 12/08/2020,
às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Dos Reis Vieira De Moura Junior, Conselheiro, em
12/08/2020, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Ribeiro Nunes, Conselheiro, em 12/08/2020, às
14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Donald Mark Santee, Conselheiro, em 12/08/2020, às
14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Elaine Rosechrer Carbonero, Coordenadora de Curso, em
12/08/2020, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcionilio Teles De Oliveira Silva, Conselheiro, em
12/08/2020, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Do Carmo Morales Pinheiro, Vice-Coordenadora,
em 12/08/2020, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Elias Carneiro Pereira, Vice-Coordenador, em
12/08/2020, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Alves De Resende, Conselheiro, em 12/08/2020, às
15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Débora Machado Corrêa, Conselheira, em 12/08/2020, às
15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Helena Da Silva, Conselheira, em 12/08/2020, às
15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Ribeiro Moura, Coordenador de Curso, em
12/08/2020, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Luis Solazzi, Conselheiro, em 12/08/2020, às 15:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Pinheiro Zago, Conselheira, em 12/08/2020, às
15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1478436 e
o código CRC 56851430.

Referência: Processo nº 23070.014956/2020-12 SEI nº 1478436
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