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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 06/2020 - CRGR-RC

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte (14/10/2020), às quatorze horas e seis minutos
(14h06), na sala virtual do Google Meet (h�ps://meet.google.com/dup-vais-uja), reuniram-se os membros
da Câmara de Graduação da Universidade Federal de Catalão -UFCAT, em caráter ordinário, sob a presidência
da professora Fernanda Ferreira Belo, Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação, os seguintes conselheiros:
Alexandre de Assis Bueno, Getúlio Nascentes da Cunha, Thiago Porto de Almeida Freitas, Rafael de Ávila
Rodrigues, Eliane Aparecida Jus�no, Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Donald Mark Santee, Tiago Ribeiro
Nunes,  José de Lima Soares, Simara Maria Tavares Nunes, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, Bruno
Franceschini, André Alves de Resende,  Maria Rita de Cássia Campos, Cris�ano Morita Barrado, Liliane do
Nascimento Vale, Débora Machado Corrêa, Ana Paula Pinheiro Zago, José Luis Solazzi, Ricardo Ribeiro Moura,
Márcia Helena da Silva, Elaine Rosechrer Carbonero, Emerson Gervásio de Almeida, Paulo Elias Carneiro
Pereira, Cláudia Tavares do Amaral, José dos Reis Vieira de Moura Junior, Marcio Luiz Fernandes Barbosa,
Ismar da Silva Costa,  Lana Ferreira de Lima, Mauro Antônio Andreata, Patrícia Francisca de Matos, Sheila de
Carvalho Pereira Gonçalves, Leonardo Vieira Fernandes. Jus�ficou ausência a conselheira Neila Maria
Mendes Borges. Havendo quórum e após o início da gravação da reunião, acordada com os presentes,
Fernanda deu as boas-vindas e iniciou a reunião com o item 1 da pauta: 1- Informes: As inscrições para as
mostras do I CEPEx UFCAT foram prorrogadas até dia 16 de outubro. Fernanda pediu que os conselheiros
incen�vassem quem trabalha com os programas PIBID, RP, PROLICEN, PET-SAÚDE a enviar trabalhos, o
evento ocorrerá de 27 a 29 de outubro e as apresentações dos trabalhos das mostras ligadas a graduação
ocorrerão no dia 28 pela manhã. Na sequência, Fernanda deu as boas vindas aos novos coordenadores e
pediu para que eles se apresentassem, pois os professores Mauro Andreata e Lana assumiram o curso de
�sica - licenciatura e a vice-coordenação do curso de Educação Física respec�vamente. Professor Mauro
Andreata agradeceu as boas vindas. Professora Lana esteve com problemas de conexão. Fernanda desejou
excelente trabalho aos coordenadores. Em seguida apresentou a nova colaboradora da PROGRAD, Camila
Pereira. Logo mais, Fernanda disse que já foram realizadas duas reuniões da comissão de avaliação do PSE e
calendário acadêmico, na ul�ma reunião decidiu-se que haverá duas frentes de trabalho, pois uma equipe
fará estudos sobre como as demais universidades estão se organizando nesse novo momento e a outra
equipe verificará os dados da UFCAT sobre como estão as ofertas dentro do PSE e qual a relação dessas
ofertas com 2020/1. Em seguida, Fernanda convidou a professora Ivânia para repassar os informes da
Coordenação Geral de estágio. Ivânia agradeceu aos coordenadores de estágio que responderam o oficio 81
sobre as ofertas de estágio curricular obrigatório no PSE. Disse também que alguns cursos não responderam,
os quais foram contactados por meio de um novo o�cio, o 89. Ivânia destacou a importância desses dados,
pois os mesmos serão enviados ao MEC, na úl�ma reunião com os coordenadores de estágio realizada no dia
02 de setembro, de acordo com os encaminhamentos dados, houve o convite para uma nova reunião
agendada para o dia 20/10 com o intuito de acompanhar as demandas quanto ao cadastro e acesso as
informações sobre estágio no PSE, o convite foi enviado para todos os coordenadores de estágio por meio do
e-mail ins�tucional. A CGE tem feito reuniões com os cursos que estão com dúvidas com relação aos atos
norma�vos sobre estágio, na reunião do dia 20, terá a par�cipação da IEL, para orientação quanto aos
procedimentos de assinatura eletrônica, pois todos os termos de estágio, quando intermediados pelo IEL
serão feitos digitalmente, precisando de assinatura eletrônica. Por fim, se colocou a disposição para
eventuais esclarecimentos. A conselheira Lana pediu para repe�r a data da reunião e Ivânia disse que será no
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dia 20/10 às 9h e que os coordenadores que não puderem comparecer devem enviar subs�tutos ou
representantes. Na sequência, a colaboradora Régia de Oliveira falou sobre o PEC-G, em nome da professora
Karla Graziella. Disse que a UFCAT par�cipará do referido programa juntamente com a UFG e as 20 vagas
ofertadas serão cadastradas nessa semana e agradeceu os cursos e unidades que colaboraram com a oferta
de tais vagas. Em seguida, a servidora Thais Aparecida falou sobre a Diretoria de Currículo e Avaliação,
agradeceu a todos pelo envio dos adendos aos PPCs e pediu que aqueles cursos que não enviaram que
repassem os números dos processos para que a equipe possa catalogar e fazer os registros. Por sua vez, a
conselheira Ana Marta explicou que a Diretoria de Administração Acadêmica criou uma sala permanente no
google meet para trabalho no regime de plantão para atender principalmente as demandas que exijam
explicações que por vezes a escrita limita o entendimento. Nas duas primeiras semanas de atendimento
foram poucos os atendimentos, mas houve um retorno bastante posi�vo e por isso deverão manter essa
a�vidade. Os endereços foram enviados para os coordenadores de curso e posteriormente a todos os alunos
da ins�tuição. Em sequência, passou-se para o item 2 da pauta: aprovação da ata da reunião do dia
09/09/2020. A ata foi aprovada com duas abstenções e vinte e nove votos favoráveis. Logo mais, passou-se
para o item 3: aprovação da ata da reunião do dia 16/09/2020. A ata foi aprovada com duas abstenções e
vinte e cinco votos favoráveis. O conselheiro Leonardo Fernandes solicitou incluir seu nome na relação dos
presentes nas atas duas reuniões. Para incluir o nome do conselheiro no documento, a plenária concordou
em cancelar as assinaturas nos documentos para que, após a edição, sejam assinados novamente. Na
sequência, o item 4: Homologação do Ad Referendum de Aprovação do parecer favorável da Comissão de
Avaliação de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) da UFCAT referente ao PPC do Curso de Matemá�ca
Industrial - Bacharelado, da Unidade Acadêmica de Matemá�ca e Tecnologia da UFCAT. Fernanda explicou
que o processo do PPC já havia tramitado, mas por conta da necessidade de alguns ajustes, precisou retornar
à comissão da Câmara. O Ad Referendum foi aprovado com unanimidade. Dando sequência, o item 5:
Composição do Conselho Pro Tempore de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC Pro Tempore.
Fernanda disse que a criação do CEPEC Pro Tempore já ocorreu através da Resolução UFCAT Nº 013 e por ela,
a Câmara de Graduação deve indicar seus membros para compô-lo. Fernanda leu o art. 4º da Resolução
UFCAT 013 que fala da composição. Nesse momento, Fernanda solicitou que os coordenadores
manifestassem o interesse em compor o CEPEC Pro Tempore e ainda explicou que com a aprovação do novo
estatuto, será colocado em prá�ca um novo formato de CEPEC, que é o CONSEPEC.  Disse que há 36 assentos
na Câmara de Graduação, o que dá o número de 7,2 coordenadores de curso que fazem parte da Câmara. A
orientação é que seja respeitado o número de 70% de docentes, e, portanto, devem ser indicados
professores. Informou ainda que é preciso indicar suplentes. O conselheiro José Solazzi disse que o critério
deveria ser por unidades acadêmicas e não somente por manifestação pessoal do coordenador, pois, corre-
se se o risco do CEPEC ser composto numa desproporção grande de representação. Fernanda disse que
recebeu a orientação de indicar coordenadores que compõem e representam a Câmara de Graduação e
colocou em apreciação a solicitação do conselheiro José Solazzi. A professora Ivânia ques�onou sobre a
eleição dos docentes e a Fernanda disse que não lhe foi repassada se as demais representações virão ou não
do CONSUNI. A conselheira Ana Paula Zago disse que a representação é de uma quan�dade de professores
menor que o número de unidades acadêmicas, disse também que poderia dividir por áreas de conhecimento
e talvez numa espécie de revezamento, pois os representantes da Câmara não vão representar as unidades
acadêmicas. O conselheiro José Solazzi disse que tem assento na câmara, pois representa um colegiado que
faz parte de uma unidade acadêmica, e por isso, não é possível descolar os conceitos, a indicação não deve
ser pessoal e sim ins�tucional. Fernanda disse que a indicação deve ser construída pelos membros da
Câmara. O conselheiro Leonardo Fernandes disse que os representantes devem levar, para o CEPEC, o
posicionamento da Câmara. O conselheiro Thiago Porto disse que é preciso ficar atento ao estatuto que for
aprovado, pois é preciso entender que a UFCAT é uma ins�tuição pequena e disse concordar em adotar
critérios para a escolha dos membros da Câmara. A Fernanda destacou que a escolha dos representantes é
para um CEPEC Pro Tempore que deixará de exis�r após a aprovação do estatuto. Ainda sobre a dúvida da
Ivânia, Fernanda esclareceu que não serão os representantes eleitos para o CONSUNI, será outra
representação eleita por seus pares para o CEPEC Pro Tempore. Fernanda consultou se, de todas as unidades
acadêmicas, há coordenadores interessados em representar a câmara a par�r das unidades e reforçou que a
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indicação da câmara deve ser apenas de representantes docentes. Após as orientações sobre o
procedimento para a escolha dos representantes, teve-se a indicação para membros �tulares os seguintes
professores: Thiago Porto de Almeida Freitas (IMTEC), Simara Maria Tavares Nunes (UAE), Márcia Helena da
Silva (CGEN), Ismar da Silva Costa (INHCS), André Alves de Resende (FENG), Cris�ano Morita Barrado (UAQ),
Tiago Ribeiro Nunes (IBIOTEC). Na sequência, Fernanda consultou os professores representantes dos cursos
de Letras e Geografia, os quais indicaram concordar com ocupar os assentos de suplentes. Colocada em
votação, a indicação dos conselheiros para membros �tulares do CEPEC Pro Tempore, foi aprovada com
unanimidade. Em seguida, discu�u-se a indicação dos membros suplentes. Após a discussão, os nomes
indicados foram: Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (UAF) como suplente de Thiago Porto de Almeida Freitas,
Bruno Franceschini (UALL) como suplente do Tiago Ribeiro Nunes, Cláudia Tavares do Amaral (UAE) como
suplente de Simara Maria Tavares Nunes, Ricardo Ribeiro Moura (FENG) como suplente de André Alves de
Resende, José de Lima Soares (INHCS) com suplente de Ismar da Silva da Costa, Patrícia Francisca de Matos
(IGEO) como suplente do Cris�ano Morita Barrado, Alexandre de Assis Bueno (IBIOTEC) como suplente de
Márcia Helena da Silva. Colocada em votação, a indicação dos conselheiros suplentes do CEPEC Pro Tempore
foi aprovada com unanimidade. Como con�nuidade, passou-se para a apreciação dos processos de recurso
contra decisão de indeferimento de solicitação de liberação de pré/có-requisitos. Fernanda explicou que são
processos oriundos das disciplinas ofertadas no Período Suplementar Excepcional (PSE), os quais foram
encaminhados para a comissão que foi designada para avaliar tais pedidos. São situações excepcionais, pois
o RGCG sofreu uma alteração em que critérios foram estabelecidos para o conhecimento ou não dos
processos. Porem, para o PSE, há uma excepcionalidade, permi�ndo que o NDE avalie essas solicitações e
que também seja possível a tramitação nas instâncias superiores. Na sequência, a conselheira Maria Rita,
representando a comissão, disse que considerando que os NDE’s foram consultados em relação a viabilidade
do ensino remoto e esses mesmos NDE’s apresentaram sob quais condições iriam ocorrer o PSE. A comissão
entende que independentemente da flexibilização das regras para o PSE, a posição do NDE deve ser
soberana e com isso solicita-se que seja feita uma apreciação em bloco. O conselheiro José Solazzi disse que
não é possível confirmar em bloco a posição do NDE, pois a câmara é uma instância de recurso, e caso isso
ocorra, será eliminado esse espaço recursal. Não se deve considerar a posição do NDE como algo absoluto. O
conselheiro Thiago Porto disse que é favorável a análise individual dos processos e que se o franqueamento
do RGCG não poderia ser quebrado, o franqueamento perde o sen�do de exis�r. O conselheiro Tiago Ribeiro
disse que a comissão entendeu que essa apreciação é uma garan�a e precisa ser levada com muita
seriedade, o entendimento é de que foi preciso contextualizar, o NDE foi consultado sobre a condição de
oferta das disciplinas do PSE e o franqueamento do art. 64 do RGCG permite que se tornem conhecidos
recursos que antes não seriam conhecidos por conta dos critérios presentes no RGCG, como os NDEs foram
consultados, entendeu-se que seria extremamente legí�mos e respeitoso que se referendassem as decisões
tomadas. Com isso, decidiu-se pela análise individual dos processos. Mais adiante, iniciou a apreciação do
item 06, processo 23070.037833/2020-50, de interesse de Murilo Carneiro Rodrigues – curso de Engenharia
Civil – Bacharelado. A conselheira Maria Rita leu o parecer. Colocado em discussão, houve o ques�onado do
conselheiro Thiago Porto sobre a disciplina ser teórica ou prá�ca, a conselheira Eliane disse que a disciplina
tem uma grande parcela de carga horária prá�ca. Durante a discussão, também houve ques�onamento
sobre qual disciplina seria o pré-requisito, se o aluno estava cursando algumas das componentes
curriculares, se haveria possibilidade de matrícula do aluno dado o período excepcional. As dúvidas foram
deba�das e esclarecidas e em seguida e o parecer foi colocado em votação. Assim, o parecer foi aprovado
com 22 votos favoráveis e 08 abstenções. Na sequência, iniciou-se a análise do item 07, processo
23070.037235/2020-81, de interesse de Monica Geovana Ferreira Ribeiro – curso de Engenharia Civil –
Bacharelado. A conselheira Maria Rita explicou que os pareceres foram feitos pela comissão e na sequência,
leu o parecer. Colocado em discussão, as conselheiras Eliane e Ana Marta disseram que havia uma inversão
das disciplinas no parecer com relação ao pré-requisito e à disciplina que o aluno pretende cursar e o
conselheiro Bruno indicou que faria a correção do texto imediatamente. O conselheiro Bruno também
indicou a correção nos demais pareceres em que houve a inversão das disciplinas. Colocado em votação, o
parecer foi aprovado com 25 votos favoráveis e 05 abstenções. Logo mais, passou-se para o item 08,
processo 23070.038035/2020-45, de interesse de Lorranny Pereira da Silva – curso de Engenharia Civil –
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bacharelado. A conselheira Maria Rita leu o parecer. O parecer foi aprovado com 21 votos favoráveis e 07
abstenções. A conselheira Maria Rita pediu para colocar os processos parecidos em sequência, os itens 09 e
11. Como houve concordância, iniciou-se a apreciação do item 09, processo 23070.037847/2020-73, de
interesse de Fernanda de Andrade – curso Psicologia – Bacharelado e Psicologia. A conselheira Maria Rita leu
o parecer. Colocado em discussão, houve ques�onamento, por parte do conselheiro José Solazzi sobre o fato
de que não se tem o pré-requisito para o componente curricular solicitado. A dúvida foi respondida pelo
conselheiro Tiago Ribeiro que indicou o entendimento do NDE do curso de psicologia e o modo como é
realizado a matrícula dos alunos no componente curricular em questão. Tiago Ribeiro disse que serão
realizadas alterações no PPC do curso e que a análise do NDE foi feita com base no documento do curso que
versa sobre a realização de trabalho de conclusão de curso – TCC. Colocado em votação, o parecer foi
aprovado com 23 votos favoráveis e 07 abstenções. Em seguida, analisou-se o item 11, processo
23070.038340/2020-37, de interesse de Leila Sabrina da Silva Morais – curso de Psicologia – Bacharelado. A
conselheira Maria Rita leu o parecer. Colocado em votação, o parecer foi aprovado com 21 votos favoráveis e
08 abstenções. Mais adiante, a conselheira Maria Rita indicou que há dois processos do mesmo discente, os
quais serão lidos em sequência. Com isso, apreciou-se o item 10, processo 23070.037146/2020-34, de
interesse de Gabriel Gomes Barbosa – do curso de Engenharia de Minas – Bacharelado. A conselheira Maria
Rita leu o parecer. Colocado em discussão, houve dúvida, por parte do conselheiro Thiago Porto sobre a
presença da assinatura do professor Henrique no parecer da instância recursal, já que o mesmo professor
assinou o parecer da unidade. Foi explicado que o professor Henrique assinou o parecer por fazer parte da
comissão designada pela Câmara de Graduação para avaliar os processos de quebra de pré-requisito, mas
não par�cipou da elaboração do parecer em questão. O conselheiro Tiago Ribeiro explicou o trabalho da
comissão e disse que somente nesse momento de excepcionalidade é que a comissão foi convocada para
atuar. Fernanda disse que é preciso pensar em membros suplentes, se organizar para as próximas situações,
solicitar que professores dos cursos aos quais os alunos solicitantes estão vinculados não assinem os
pareceres e, por hora, deve-se dar con�nuidade da maneira como está. Colocado em votação, o parecer foi
aprovado com 20 votos favoráveis e 10 abstenções. Na sequência, avaliou-se o item 14, processo
23070.007795/2020-19, de interesse de Gabriel Gomes Barbosa – do curso de Engenharia de Minas –
Bacharelado. A conselheira Maria Rita explicou o processo, disse se tratar de uma solicitação para 2020.1 e
que o aluno entrou com recurso na jus�ça, e houve um entendimento de que o aluno poderia acompanhar
as aulas e que o pedido deveria ser conhecido, permi�ndo recursos. A conselheira também leu o parecer.
Não havendo dúvidas, o parecer foi colocado em votação. O parecer foi aprovado com 17 votos favoráveis e
13 abstenções. Logo mais, analisou-se o item 12, processo 23070.036840/2020-34, de interesse de Gustavo
Goncalves da Costa – do curso de Engenharia Civil – Bacharelado. A conselheira Maria Rita leu o parecer.
Após esclarecimentos sobre carga horária prá�ca, o processo foi colocado em votação. O parecer foi
aprovado com 21 votos favoráveis e 05 abstenções. Em seguida, passou-se para o item 13, processo
23070.038345/2020-60, de interesse de Alice Fabiane de Almeida Araújo – do curso de Engenharia de Minas
– Bacharelado. A conselheira Maria Rita leu o parecer. Não havendo discussão, o parecer foi colocado em
votação. O parecer foi aprovado com 18 votos favoráveis e 06 abstenções. Em seguida, passou-se para o
processo referente a Projetos Pedagógicos de Cursos. Com isso, tratou-se do item 15, processo
23070.012013/2020-55, de interesse da Unidade Acadêmica de Educação, curso Educação do Campo –
licenciatura. Fernanda perguntou os integrantes da comissão designada para analisar os processos de PPC’s
se tal processo poderia ser apreciado. Como o processo não �nha parecer anexado, passou a palavra e pediu
que os conselheiros da comissão se manifestassem. A conselheira Cláudia Amaral disse que a comissão não
conseguiu fazer a análise do PPC em questão. Fernanda falou então que o processo ficará na pauta da
próxima reunião da câmara. Em seguida, Fernanda disse que na úl�ma reunião os conselheiros solicitaram
mais momentos para que a curricularização da extensão fosse discu�da e só então pudesse ocorrer o
encaminhamento para o CEPEC. Logo mais, passou-se para o item 16: Curricularização da extensão. Com
isso, Fernanda deu as boas vindas para a professora Neila Coelho, Pró-Reitora Pro Tempore de Extensão e
Cultura. Neila agradeceu o convite e disse que o momento é importante para que se falasse sobre as dúvidas
e indicou que a proposta da resolução ainda está em construção, receberam sugestões de algumas unidades
que ainda serão avaliadas. Falou que foram localizados também alguns erros que estão em desacordo com a
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legislação e serão corrigidos. A minuta está sendo construída desde o ano passado, foram realizados diversos
encontros para discu�r esse assunto, no atual ano também foram realizadas várias reuniões, par�cipou de
eventos, fóruns e de um grupo/rede que discute a curricularização. Con�nuou relatando que algumas
universidades já implantaram antes mesmo da lei e outras ainda nem começaram a escrever a resolução. Na
UFG a resolução está também sendo avaliada pela equipe para posteriormente ser apreciada pelo CEPEC.
Disse que está, juntamente com o servidor Cacildo, diretor de extensão, para esclarecer as dúvidas. Falou
que a proposta de uma resolução enxuta é em função de se buscar que a execução e implantação seja
facilitada, tendo em vista que cada curso sem suas par�cularidades. Em seguida, o servidor Cacildo disse que
algumas perguntas são feitas e as respostas estão no documento do Conselho Nacional de Educação (CNE), a
discussão sobre esse assunto É anterior a essa resolução do CNE, O documento da UFCAT parte também de
uma discussão an�ga, sendo importante contextualizar para que todos saibam como a resolução foi
construída. Disse também que a resolução não será uma receita para os cursos, pois estes devem considerar
suas especificidades quando da implantação, a resolução pode ser alterada ao longo do tempo, caso sejam
necessárias adequações, pois ela não é permanente. As especificidades dos cursos também serão
contempladas em resoluções que a PROEC e a PROGRAD farão e que serão complementares a essa minuta.
Disse que é comum que se tenham receio e dúvidas, pois é algo novo, mas é preciso ter confiança no
trabalho da comissão, evidentemente é necessária a contribuição dos cursos, mas muita coisa o curso só vai
perceber quando da execução, com as alterações nos PPC’s para atender a resolução, o prazo para
implementação é o final do ano que vem e a exigência não é da ins�tuição, é do governo. Fernanda disse que
não haverá alteração do SIGAA para colocar carga horária de extensão e o que foi passado numa reunião
com a UFG é que estão fazendo um levantamento de todas as a�vidades de extensão que já existem para
garan�r que a curricularização da extensão ocorra a par�r do cenário de projetos, de programas, de tudo
que já existe na ins�tuição enquanto extensão. As alterações nos PPCs não têm a ver com alterações de
disciplinas, mas sim um aproveitamento das a�vidades de extensão que já ocorrem na universidade. Nessa
primeira etapa é preciso pensar em ações que facilitem a execução dessas questões. Disse que foram
recebidas poucas sugestões dos cursos sobre a curricularização e que ainda estão esperando mais
contribuições, apesar de o prazo ter se esgotado no dia 05 de outubro. A conselheira Simara indicou no chat
que a FAE fará a discussão sobre a minuta. O servidor Cacildo disse que a UFCAT está amarrados a UFG, pois
compar�lham o mesmo sistema de gestão acadêmica. O sistema está dado, é usado por várias ins�tuições
de ensino e, por isso, não deve ser tão ruim assim e que ele fica melhor à medida que se investe
financeiramente em melhorias. Disse que a PROEC está disponível para pensar em apoio aos projetos de
extensão, como por exemplo, uma secretaria des�nada para cuidar desses projetos. Fernanda consultou os
conselheiros se seria possível estender a reunião e houve concordância. O conselheiro José Solazzi disse que
se preocupa com as questões relacionadas ao financiamento, devendo se pensar em princípios de para
des�nação de verba para as ações de extensão e cultura da UFCAT. Disse também que se deve construir
a�vidades de extensão e cultura como se faz com as prá�cas como componentes curriculares (PCCs). Se
observarem nos PPCs dos cursos de licenciatura, é possível verificar que há uma coluna própria des�nada à
carga horária das PCCs de certos componentes curriculares. Sugeriu ainda que a�vidades complementares
sejam u�lizadas como carga horária para extensão e cultura e disse que se preocupa com a execução, pois
não há escolhas, é preciso fazer. A Pró-Reitora Pro Tempore Neila disse que é preciso colocar o perfil do
egresso no PPC. Disse que o Solazzi tem razão, pois quando se coloca como a�vidades complementares
torna o processo mais fácil e viável, mas os cursos é que deverão escolher qual o melhor caminho para eles.
Com relação ao financiamento, tem-se um fator complicador, pois pode ser por meio de empresas, editais ou
então de prestação de serviços. O conselheiro José Solazzi disse que o financiamento deve ser interno, é
preciso entender que extensão e cultura são fundamentais para a ins�tuição e o financiamento precisa ser
no sen�do de um orçamento próprio, assim como foi discu�do no passado sobre a biblioteca e assim como
há para a pesquisa. A professora Neila Coelho disse que há uma verba que é des�nada a extensão, mas é
voltada para o uso interno do setor, como par�cipar de eventos e comprar equipamentos, por exemplo. Na
sequência, o conselheiro Alexandre Bueno disse A oportunidade para mudanças de paradigmas sobre a
extensão é agora. Con�nuou dizendo que há o reconhecimento do da PROEC e da comissão, que não há
ques�onamentos, há sim um trabalho de construção, os gargalos aparecem quando a discussão é feita nos
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cursos, não há necessidade de pressa para aprovação. Indicou que os cursos também devem discu�r as
revisões nos PPCs, para que os cursos possam indicar a proposta que pretendem adotar. O prazo é final de
2021 e a aprovação da minuta pode ocorrer de fora a contemplar mais as demandas para a implementação
nos cursos, pois propor uma nova minuta não é um processo simples. Indicou a possibilidade de construção
de um cronograma paralelo de discussão da minuta com devolu�va do curso. Assim, já se aprovará com as
soluções em curso. Disse que o curso de enfermagem já está tendo dificuldades, pois a resolução prevê cinco
opções de ações, mas a minuta restringe a duas modalidades. Ques�onou o mo�vo da tal restrição e disse
que tem dúvidas quanto à carga horária, uma vez que se considerada as questões da extensão a par�r das
a�vidades complementares, ao mesmo tempo em que a curricularização deve ser atrelada ao ensino, essa
a�vidade complementar pode ser ou não considerada como extensão. Perguntou ainda se essa decisão
também ficará como autonomia do curso, pois não está claro na minuta. O servidor Cacildo disse que
concorda com as questões levantadas sobre financiamento, apresentou os indicadores relacionados às
a�vidades de extensão que estão disponíveis no site analisa.dados.ufg.br, a resolução tem o intuito de
fortalecer as ações de extensão, o financiamento não deverá aparecer na resolução, pois essa discussão deve
acontecer no CONSUNI. Sobre a restrição de modalidades, explicou que o aluno pode ter todas as horas de
extensão que pode ser curricularizada quando par�cipam em ações enquanto membro da comissão
organizadora, mas se for como ouvinte, a a�vidade é considerada complementar. Considerou importante a
proposta do conselheiro Alexandre Bueno, entretanto indicou que um ano é pouco, pois o diálogo na
universidade muda muito e os cargos são transitórios, as próximas pessoas que virão precisam ter por onde
dar con�nuidade e por isso é importante já ter uma resolução. O conselheiro Alexandre disse que se for
somente por conta de se destacar a necessidade de ser par�cipante na organização de ações de extensão,
não é preciso ter restrição, e o planejamento ins�tuição deve considerar as transições, se forem pautar essas
decisões por conta de mudanças nas coordenações de cursos vai contrária à ideia de planejamento.
Fernanda propôs como encaminhamento que a comissão fique à disposição para que os NDEs e
coordenações de cursos para reuniões e esclarecimentos quanto aos debates que vão realizar. A professora
Neila concordou, disse que está a disposição, assim como o TAE Cacildo, que disse que não tem pressa para
aprovação da resolução. Fernanda então reforçou disse que a comissão está a disposição, aguarda contato
feito junto a Neila para esse momento de conversa, discussões e esclarecimentos. Na sequência, o servidor
Cacildo pediu que quando enviarem a proposta, não enviarem somente ques�onamentos, que enviem
sugestões de escrita, de textos e de inserção de ideias. Fernanda disse que as propostas sejam enviadas para
auxiliar a construção do texto, agradeceu a presença da professora Neila e do TAE Cacildo, bem como dos
conselheiros. Sendo assim, a presidente encerrou esta reunião às dezessete horas e quarenta 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 José De Lima Soares, Conselheiro, em 18/11/2020, às 14:11,
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
18/11/2020, às 14:13, 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
18/11/2020, às 14:16, 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 Thiago Porto De Almeida Freitas, Conselheiro, em
18/11/2020, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
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nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Emerson Gervásio De Almeida, Conselheiro, em 18/11/2020,
às 14:21, 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 18/11/2020, às
14:24, 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 Eliane Aparecida Jus�no, Coordenador, em 18/11/2020, às
14:24, 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 18/11/2020, às
14:24, 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 Rafael De Ávila Rodrigues, Coordenador de Curso, em
18/11/2020, às 14:25, 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 Fernanda Ferreira Belo, Pró-Reitor Adjunto, em 18/11/2020,
às 14:25, 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 Mauro Antonio Andreata, Coordenador de Curso, em
18/11/2020, às 14:25, 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 18/11/2020, às 14:29,
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 18/11/2020,
às 14:29, 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 Neila Maria Mendes Borges, Coordenador, em 18/11/2020,
às 14:30, 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
18/11/2020, às 14:30, 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, Coordenador de Curso, em
18/11/2020, às 14:30, 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 Ricardo Ribeiro Moura, Conselheiro, em 18/11/2020, às
14:30, 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 Alexandre De Assis Bueno, Coordenador de Curso, em
18/11/2020, às 14:32, 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 Getúlio Nascentes Da Cunha, Conselheiro, em 18/11/2020, às
14:37, 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
18/11/2020, às 14:38, 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 Sheila De Carvalho Pereira Gonçalves, Coordenadora de
Curso, em 18/11/2020, às 14:43, 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 Bruno Franceschini, Conselheiro, em 18/11/2020, às 14:46,
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 Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Conselheira, em
18/11/2020, às 14:47, 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 18/11/2020, 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 Márcia Helena Da Silva, Conselheira, em 18/11/2020, às
15:06, 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 Cris�ano Morita Barrado, Coordenador de Curso, em
18/11/2020, às 15:27, 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 18/11/2020, às 15:31,
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 Cláudia Tavares Do Amaral, Conselheira, em 18/11/2020, às
15:31, 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
18/11/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


20/11/2020 SEI/UFG - 1664147 - Ata de Reunião

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1797863&infra_sistema=1000… 9/9

Documento assinado eletronicamente por Elaine Rosechrer Carbonero, Coordenadora de Curso, em
18/11/2020, às 16:10, 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 Fernando Kennedy Da Silva, Conselheiro, em 18/11/2020, às
16:10, 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 Marcio Luiz Fernandes Barbosa, Conselheiro, em
18/11/2020, às 17:12, 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 1664147 e o código CRC B5AE80EC.

Referência: Processo nº 23070.049345/2020-95 SEI nº 1664147
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