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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 02/2021 - CRGR-RC

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (10/03/2021), às quatorze horas e cinco
minutos (14h05min), na sala virtual do Google Meet (h�ps://meet.google.com/yop-rbzd-pjg), 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: Getúlio Nascentes da Cunha, Rafael de Ávila Rodrigues, Simara Maria Tavares Nunes, Thiago
Porto de Almeida Freitas, Heitor Soares Brandão, Stella Jacyszyn Bachega, José Luis Solazzi, Patricia Francisca
de Matos, Andre Alves de Resende, Débora Machado Corrêa, Liliane do Nascimento Vale, Donald Mark
Santee, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, Vanessa Nunes Alves, Neila Maria Mendes Borges, Mauro Antonio
Andreata, Paulo Elias Carneiro Pereira, Jardel Vieira, Nilmar Natanael Alves Rodovalho, Renata Wirthmann
Goncalves Ferreira, Ana Flávia Vigário, Maria Rita de Cassia Santos, Ana Paula Pinheiro Zago, Fabianna Simão
Bellizzi Carneiro, Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Cláudia Tavares do Amaral, Laura Gaspar Rasmussem,
Márcia Helena da Silva. Jus�ficaram ausência os conselheiros: José dos Reis Vieira de Moura Júnior e Yandra
Karol da Silva. Havendo quórum e após o início da gravação da reunião, acordada com os presentes,
Fernanda deu as boas-vindas a todos e todas, especialmente as novas coordenadoras dos cursos de
graduação, e iniciou a reunião com o item 1 da pauta: 1- Informes: Fernanda disse que a PROGRAD segue
com o fluxo normal de atendimentos, realizando reuniões e está organizando uma comissão para debater
diversas resoluções importantes para a graduação, tais como reformulação curricular, Resolução CNE
02/2019 e Portaria que amplia a carga horária de EaD; há também a ideia de criar uma comissão para
estudar dados sobre evasão e retenção. Disse ainda que nos próximos dias haverá uma solicitação para que
os coordenadores indiquem professores para representar os cursos e compor a comissão. Ainda nos
informes, Fernanda indicou que os convênios e sub-rogações sobre estágio aconteceram recentemente e a
orientação repassada é que a UFCAT está respaldada pelo termo de tutoria com a UFG dentro dos processos
de convênios e contratos relacionados ao estágio e a outros programas que estão em andamento. Na
sequência, passou-se para o item 2 da pauta: Aprovação da ata do dia 10/02/2021: A ata foi aprovada com
18 votos favoráveis e cinco abstenções. Em seguida, passou-se para o item 3 da pauta: Composição CEPEC.
Fernanda disse que se trata de um CEPEC Pro Tempore que acontecerá até que seja aprovado o estatuto da
UFCAT, documento que indica a criação de um CONSEPEC. Fernanda disse que é preciso recompor os
representantes da Câmara de Graduação no CEPEC, em virtude do término das portarias de coordenadores
de curso dos seguintes professores: Tiago Ribeiro Nunes, Bruno Franceschini, Ricardo Ribeiro Moura e
Cris�ano Morita Barrado. Disse que a escolha dos nomes na reunião de outubro ocorreu de modo a garan�r
a representação de todas as unidades acadêmicas, e portanto, iden�fica-se que saíram representantes do
IBIOTEC, UALL, UAQ e FENG. A conselheira Patrícia Francisca se colocou a disposição para se tornar �tular na
vaga do professor Cris�ano, uma vez que ela era a suplente do referido professor. A conselheira Renata
Ferreira ques�onou sobre o papel desses representantes no CEPEC. Fernanda contextualizou a criação do
CEPEC Pro Tempore na UFCAT, indicando a necessidade de uma instância superior para tramitar
determinados processos e tomadas de decisões e falou que os conselheiros do CEPEC par�cipam dos
debates, das comissões e avaliam processos em que o interessado entra com recurso. Logo mais, a
conselheira Renata Ferreira se colocou a disposição para compor o CEPEC como �tular e a conselheira
Fabianna Bellizzi demonstrou interesse em ser a suplente. A conselheira Maria Rita se dispôs a ser suplente
da conselheira Patrícia Francisca. O conselheiro André Resende disse que o curso de engenharia de produção
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está com processo eleitoral para coordenação em aberto e o professor Ricardo Ribeiro foi candidato único.
Com isso, houve a sugestão de que a vaga do suplente da FENG fique em aberto e seja deba�da na próxima
reunião. Após apreciação, as alterações na composição do CEPEC foram colocadas em votação. A indicação
da conselheira Patrícia Francisca de Matos, �tular (em subs�tuição ao professor Cris�ano Barrado) e da
conselheira Maria Rita de Cassia Santos, suplente (em subs�tuição a professora Patrícia Francisca) foi
aprovada com unanimidade – 26 votos favoráveis. Em seguida, a indicação da conselheira Renata Wirthmann
Goncalves Ferreira, �tular (em subs�tuição ao professor Tiago Nunes) e da conselheira Fabianna Simão
Bellizzi Carneiro (em subs�tuição ao professor Bruno Franceschini) foi aprovada com unanimidade – 23 votos
favoráveis. A decisão de que indicação do suplente do conselheiro André Resende seja discu�da na próxima
reunião da Câmara foi aprovada com unanimidade – 22 votos favoráveis. Na sequência, iniciou a discussão
sobre os processos de recurso contra decisão de indeferimento sobre revisão de notas de avaliação e/ou
frequência. Passou-se para o item 4 da pauta: processo SEI! número 23070.003419/2021-28, de interesse da
discente Natália Alves da Silva, do curso de Enfermagem – Bacharelado e se refere à revisão de frequência.
O conselheiro e parecerista Mauro Andreata leu o parecer que foi pelo indeferimento da solicitação da
discente. Colocado em discussão, o conselheiro Thiago Porto ques�onou se no processo há o plano de
ensino do professor e se o relator verificou tal documento; disse ainda que na resolução do PSE havia a
indicação de que o aluno não poderia ser prejudicando quando a realização de a�vidades síncronas. O
conselheiro José Solazzi falou que a análise deve ser feita com relação ao recurso da aluna e não o pedido
feito junto ao curso, uma vez que a Câmara é o segundo grau de recurso. A conselheira Sheila de Carvalho
disse que tem sido ques�onada sobre como controlar frequência junto a jus�fica�vas de alunos que saíram
para tomar café ou estavam com problemas de conexão. A conselheira disse ainda que tem se preocupado
com o fato de que os discentes não ligam as câmeras. Fernanda afirmou que, nas discussões sobre o PSE, o
entendimento é que não é possível cobrar uma frequência de modo como ocorria no ensino presencial, pois
os problemas com conexões são recorrentes para todos, sendo importante pensar em alterna�vas para
organizar as frequências. Fernanda também disse que não há a possibilidade de exigir que os alunos
mantenham a câmeras ligadas, pois pode haver um problema com o equipamento ou então com a própria
conexão; falou que é uma questão complexa que exige pensar em alterna�vas. O conselheiro José Solazzi
disse que há uma confusão de solicitações no processo, pois quem tem competência para atribuir falta ou
presença é o docente; falou ainda que se o colegiado do curso indicou que a discente não teve frequência
suficiente para aprovação, como é possível que a câmara diga que é preciso alterar a frequência da aluna.
Fernanda destacou que o trâmite do processo permite que o aluno solicite revisão de frequência, a câmara é
uma instância de recurso e deve analisar o requerimento. A conselheira Sheila disse que é preciso que a
câmara escolha um momento adequado para discu�r as dificuldades enfrentadas pelo docente durante o
ensino remoto, no que se refere ao controle de frequência e uso de ferramentas, por exemplo. O conselheiro
Thiago Porto indicou que acredita que a Câmara pode decidir por corrigir qualquer equívoco come�do pelo
curso ou docente e reforçou que a consulta ao plano de ensino é fundamental para avaliar o processo, pois é
preciso verificar se as avaliações constavam no plano e de que maneira constavam, já que o professor diz
algo diferente do que afirma a discente. Fernanda disse que a Instrução Norma�va 01/2018 indica que, caso
as solicitações sejam indeferidas, a primeira instância é o conselho diretor e a segunda instância é a Câmara
de Graduação. Colocado em votação, o parecer foi aprovado com 10 votos favoráveis, 11 votos de abstenção
e dois votos contrários. Em seguida, passou-se para o item 5 da pauta: processo SEI! número
23070.003418/2021-83, de interesse da discente Natália Alves da Silva, do curso de Enfermagem –
Bacharelado e se refere à revisão de nota de avaliação. O conselheiro e parecerista Mauro Andreata leu o
parecer que foi pelo indeferimento da solicitação da discente. Colocado em discussão, o conselheiro José
Solazzi disse que a análise está confusa, pois o parecerista levantou questões relacionadas ao direito
administra�vo, não havendo análise do conteúdo do recurso da aluna. O conselheiro Thiago Porto sugeriu
que os despachos contenham informações e orientações aos pareceristas, inclusive sobre a possibilidade de
diligência; falou ainda que não houve a preocupação de verificar, por conta dos pareceristas, se o processo
está seguindo os ritos determinados pela Instrução Norma�va 01/2018, que prevê uma análise, na unidade
acadêmica, por uma banca composta por três professores da área. Sugeriu que o parecer seja colocado em
votação, e se reprovado, que a câmara decida por sugerir que o processo retorne para a unidade cumprir a
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IN 01/2018. Fernanda indicou que se não há a possibilidade de votar o processo, é preciso colocar em
diligência ou que seja feito um pedido de vistas. O conselheiro Getúlio afirmou que há uma diferença quanto
ao valor da nota, mesmo diante de um resultado de reprovação na disciplina, não cabendo o argumento de
que se foi reprovada por falta, não há o que revisar quanto à nota. O conselheiro José Solazzi indicou que o
parecerista pedisse diligência e com isso, poderá solicitar que o curso de enfermagem refaça todo o
processo, seguindo o regramento da universidade. O conselheiro Getúlio disse que a solicitação da aluna não
se trata de um pedido de revisão de uma avaliação, pois a aluna está alegando que algumas a�vidades que
ela não fez e foram consideradas como nota. José Solazzi disse que a aluna alega que o professor não
entregou as notas no prazo que o RGCG exige. O conselheiro Mauro disse que não imaginava a complexidade
da elaboração do parecer e sugeriu que outro conselheiro fizesse análise do processo, pois não saberia como
proceder, caso se decida por diligência. A secretária da câmara, Carolina disse que o conselheiro Mauro fez o
parecer e não considerou a necessidade de coletar mais informações e caso algum conselheiro ache que não
tem informações suficientes para votar, normalmente faz-se o pedido de vistas. Com isso, o conselheiro José
Solazzi solicitou vistas do processo em questão. Logo mais, passou-se para o item 6 da pauta: processo SEI!
número 23070.022276/2019-39, de interesse da Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais, sobre a
criação do curso de Direito, cuja relatora é a conselheira Ana Paula Zago. A referida conselheira colocou o
processo em diligência, pois precisa de mais tempo para realizar a análise. O conselheiro José Solazzi disse
que a unidade está aberta para responder as solicitações da relatora e citou alguns pedidos que o an�go
relator realizou. Ana Paula disse que enviará a solicitação do que ela entende ser importante para conter no
projeto de criação de um curso. O conselheiro Getúlio disse que recebeu o retorno sobre as alterações no
PPC do curso de História e ques�onou se valeria a pena prosseguir com a aprovação do PPC, sendo que estão
vindo novas propostas que culminarão em novas mudanças no PPC. Fernanda sugeriu que o conselheiro
conversasse com os diretores da PROGRAD, os professores Tiago Nunes e Rita Erbs. Fernanda disse ainda que
os PPCs estão sempre em mudança e que a comissão criada para discu�r as norma�vas que impactam os
PPCs permi�rá uma análise de qual nível de impacto será para cada curso de graduação. O conselheiro
Thiago Porto disse que as discussões sobre a Resolução 02/2019 são urgentes, pois o trabalho do NDE
depende das decisões ins�tucionais. Fernanda explicou o trabalho da comissão da curricularização da
extensão e disse que o debate sobre a Resolução 02/2019 é delicado, o que torna importante a cons�tuição
de um grupo de trabalho des�nado a debater tal documento. Disse ainda que o convite para compor as
comissões será enviado em breve para que se iniciem os estudos sobre esses documentos, para que a
ins�tuição possa desenvolver estudos e análises que baseiam as tomadas de decisão. Sendo assim, a
presidente agradeceu a colaboração de todos e todas e encerrou esta reunião às dezesseis horas e trinta e
cinco minutos (16h35min). 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 Márcia Helena Da Silva, Conselheira, em 14/04/2021, às
14:50, 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 HEITOR SOARES BRANDÃO, Discente, em 14/04/2021, às
14:51, 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
14/04/2021, às 14:52, 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
14/04/2021, às 14:52, 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 Marcionilio Teles De Oliveira Silva, Professor do Magistério
Superior, em 14/04/2021, às 14:52, 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
14/04/2021, às 14:53, 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 de Curso, em
14/04/2021, às 14:53, 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
14/04/2021, às 14:54, 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 Vanessa Nunes Alves, Coordenador de Curso, em
14/04/2021, às 14:54, 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 14/04/2021, às
15:00, 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 Emerson Gervásio De Almeida, Conselheiro, em 14/04/2021,
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 PAMELA INACIO NASCIMENTO, Discente, em 14/04/2021, às
15:08, 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 Fernanda Ferreira Belo, Pró-Reitora, em 14/04/2021, às
15:15, 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
14/04/2021, às 15:19, 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, Professor do Magistério Superior, em
14/04/2021, às 15:21, 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 Liliane Do Nascimento Vale, Coordenador de Curso, em
14/04/2021, 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 Getúlio Nascentes Da Cunha, Conselheiro, em 14/04/2021, às
15:50, 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 Andre Alves De Resende, Conselheiro, em 14/04/2021, às
16:17, 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 IVONE PEREIRA DE SOUZA, Discente, em 15/04/2021, às
09:48, 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 1995720 e o código CRC 91A0BACA.

Referência: Processo nº 23070.018372/2021-05 SEI nº 1995720
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