
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CEPEC

ATA CGRAD-CEPEC 18/07/2022

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA,
EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2022.

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se, no
auditório da Biblioteca Central Prof. Alpheu da Veiga Jardim, sob a presidência do professor Israel Elias
Trindade, Pró-Reitor de Graduação, os seguintes conselheiros e conselheiras: 1. Ana Reis Nascimento, 2.
Arthur Dos Santos Mascioli, 3. Cris�ano Farias Almeida, 4. Edna Silva Faria, 5. Eduardo Giavara, 6. Everton
So�o Tibiriçá Rosa, 7. Franciele Silva Cardoso, 8. Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, 9. Humberto
Carlos Ruggeri Júnior, 10. Janice Pereira Lopes , 11. Joana D’arc Ximenes Alcanfor, 12. Julio Almeida Silva,
13. Karine Nunes de Moraes, 14. Luciana Bronzi de Souza, 15. Luciana de Oliveira Dias, 16. Maria da
Conceição Silva, 17. Mayara Kelly Alves Ribeiro, 18. Megmar Aparecida dos Santos Carneiro, 19. Patrícia
Pereira Pires, 20. Paulo de Marco Júnior, 21. Wellington Damasceno de Almeida, e 22. Wellington Lima
Cedro, conforme lista de presença CGRAD-CEPEC (3051068), documento integrante do processo SEI nº
23070.037648/2022-27. Jus�ficaram a ausência os(as) seguintes conselheiros(as): Bruna Pino� Garcia,
 Eliane Terezinha Afonso, Fernando Ferreira de Melo, Ítalo Camilo da silva Nogueira, Juvenal Carolino da
Silva Filho, Karina Machado Siqueira, Laís For� Thomaz, Lorena Pompei Abdala, Maria Izabel Machado,
Patricia Tavares dos Santos, Sigeo Kitatani Junior, Rubens Pilegi da Silva Sá, Rui Gilberto Ferreira e Thiago
Cardoso Franco. O presidente Israel Elias Trindade iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes e
informou que estava presente na mesa da Câmara professora Janice Pereira Lopes, Pró-Reitora de
Graduação Adjunta em Exercício, subs�tuindo a Pró-Reitora Adjunta, professora Heliny Carneiro Cunha
Neves, em razão de férias. Em seguida, pediu que os(as) novos(as) conselheiros(as) se apresentassem, o
conselheiro suplente Hugo Alexandre Dantas do Nascimento e Maria Cris�na Faria Dalacorte Ferreira, se
apresentaram. Seguidamente, perguntou se algum conselheiro deixaria de compor o colegiado, não
havendo manifestação, passou ao item 1 da pauta -  informes. O presidente informou sobre o O�cio
Circular Nº 59/2022/PROGRAD/UFG, convocação para a primeira reunião virtual do Grupo de Trabalho
(GT) que discu�rá a Educação à Distância (EaD) na UFG. O prazo para envio de novos nomes findou em 15
de julho de 2022, e o processo já se encontra no Gabinete da Reitoria para emissão de portaria. O GT tem
o compromisso de entregar uma minuta de um documento diretriz a ser apreciado pela gestão superior.
Em seguida, o presidente tratou sobre O�cio Circular nº 60/2022/PROGRAD/UFG, convite para
apresentação da minuta do Projeto Ins�tucional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica/UFG. Na sequência, passou-se ao informe do Ciclo de debate. Ressaltou que, esse informe é em
tom de agradecimento porque na Câmara houve a manifestação de alguns conselheiros sobre a
necessidade de agendar um momento para discu�r alguns assuntos importantes na elaboração de PPC,
entre eles o fim da obrigatoriedade dos núcleos livres a formação dos professores e inserção de extensão
nos currículos. Assim sendo, a PROGRAD organizou um ciclo de debates para serem feitos sazonalmente
no decorrer do ano de 2022. O primeiro debate ocorreu em 14 de julho de 2022, quando foi discu�do o
tema projetos pedagógicos, currículo e avaliação, e já foram feitas sinalizações que irão impactar na
revisão do RGCG, o que jus�fica a re�rada do item 5 da pauta -  Ajustes no RGCG para inserção das ACEX,
o presidente da Câmara de Graduação sugeriu que esse ponto fosse suprimido da pauta e que fosse
agendada uma reunião extraordinária da Câmara de Graduação para discu�r esse ponto, os
desdobramentos da reunião do dia 14 de julho de 2022 e também o documento de formação dos
professores. O Presidente informou que foi prorrogado o prazo para as unidades realizarem a entrega do
PPC. Dando con�nuidade aos informes, o presidente do colegiado informou que foi encaminhado junto
com a convocação desta reunião, os subsídios para análise de recursos contra a exclusão, a fim de que, se
possa harmonizar as decisões; o Presidente se dispôs a realizar na PROGRAD um momento para



orientação e a análise dos processos de exclusão. Em seguida, passou-se ao informe sobre o Edital de
Exclusão publicado no dia 15 de julho de 2022, onde 836 alunos foram listados em situação de exclusão,
com a agravante de não terem mais o direito de fazer trancamento. A palavra foi passada à Professora
Janice Pereira Lopes para informes do Encontro de Licenciatura da Educação Básica - ELEB/UFG, que será
realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro, em sua 4ª edição. Informou que será realizado de forma
híbrida para possibilitar maior par�cipação, solicitou ampla divulgação do evento nas unidades.
Aproveitando o momento, o Presidente do Câmara, a pedido da Professora Keila Ma�da de Melo –
Diretora da Diretoria de Gestão Curricular (DGC) – solicitou ampla divulgação do ENADE e informou que
farão o ENADE/2022, a área rela�va ao bacharelado, curso de administração de Goiânia e Goiás, Ciências
Contábeis/Goiânia, Ciências Econômicas/Goiânia, Comunicação Social e Jornalismo/Goiânia,
Comunicação Social, Publicidade e Propaganda/Goiânia, Direito/Goiânia e Goiás, Psicologia/Goiânia,
Relações Públicas Internacionais/Goiânia e Serviço Social/Goiás. Havendo dúvidas, os coordenadores de
curso podem buscar informações junto à DGC. O Presidente perguntou se algum conselheiro gostaria de
fazer uso da fala antes de encerrar os informes. Ato con�nuo, o conselheiro Eduardo Giavara passou ao
informe sobre o CONEPEC, que será realizada a 10ª edição do dia 10 a 20 de agosto de 2022, com o tema
“Meu sonho é ser gente”. Aproveitando o momento de informes, o conselheiro fez um pedido de questão
de ordem da pauta, para antecipar a votação do item 23 – processo de liberação de pré-requisito, pois
teria que se ausentar da reunião da Câmara de Graduação para ministrar aula no Câmpus Goiás. O
Presidente considerou a solicitação e, não havendo manifestação contrária, assen�u com o pedido e
ressaltou que havia ainda outro processo a ser antecipado por mo�vo de sustentação oral. Em seguida,
perguntou se ainda havia mais informes por parte dos conselheiros. O Conselheiro Everton So�o Tibiriçá
Rosa se manifestou acerca da aprovação de um parecer votado em reunião anterior, realizado por 
professor fora da área do conhecimento para analisar equivalência de disciplinas, outro ponto apontado
foi quanto a proposição de recursos em casos excepcionais. O Presidente esclareceu não se tratar de um
informe, mas de ques�onamento e informou que a manifestação colegiada da Câmara de Graduação é
soberana e por esse mo�vo se sobrepõe ao parecer do coordenador de curso e também à manifestação
do NDE por ser uma câmara recursal e que o ques�onamento sobre casos excepcionais seria tratado em
momento oportuno. Em seguida, após a verificação do quórum, passou-se ao item 2- apreciação e
votação da ata de reunião do dia 27/06/2022 da Câmara de Graduação – Sessão Ordinária – sendo
aprovada, com o registro de uma abstenção, com a seguinte ressalva apontada pela conselheira Patrícia
Pereira Pires, de que nas linhas 15 a 18 não consta seu nome na jus�fica�va de ausência e informou que
seu suplente esteve presente na reunião e que seu nome também não constava na lista de presentes.
Aproveitando o momento, o secretário da Câmara de Graduação, Horácio Cardoso Barreto, informou que
a Ata faz relação ao documento lista de presença e que o registro da presença é feito por meio da
assinatura por meio eletrônico nesse documento. Em seguida, o presidente da Câmara de Graduação
perguntou se algum interessado nos processos gostaria de fazer sustentação oral, não havendo
manifestação o presidente da Câmara informou que seria feito a inversão da pauta, conforme
manifestação anterior, com início no item 22 – Processo nº23070.013946/2022-21, de interesse de Anna
Klycia Monteiro Magalhães, do curso de Medicina, por se tratar de diligência segundo regulamento. Ato
con�nuo, perguntou se haveria alguma objeção em atender o pedido do Conselheiro Eduardo Giavara,
item 23 – pedido de liberação de pré-requisito. Não houve manifestação. Por uma questão técnica, o
item 23 foi colocado primeiro em análise. O Conselheiro Eduardo Giavara, apresentou o parecer pelo
indeferimento da liberação de pré-requisito; o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro de 02
(duas) abstenções. Na sequência, passou-se à análise do item 22, a conselheira Franciele Silva Cardoso,
apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro de 02
(duas) abstenções. Aproveitando o momento, o presidente solicitou que os conselheiros presentes
assinassem a Ata por meio eletrônico, através do SEI/CGRAD. Em seguida, passou-se ao item 3 – Proposta
de Instrução norma�va (IN) para aproveitamento dos programas PIBID e RP na integralização curricular
discente de cursos de licenciatura da UFG, processo 23070.027030/2022-59. Ato con�nuo, o presidente
da Câmara passou a palavra ao coordenador ins�tucional do PIBID, professor Vanilton Camilo de Souza
para que os conselheiros entendessem o mo�vo e razão de apresentar essa instrução norma�va para a
plenária. O coordenador informou que juntamente com a professora Patricia Roberta de Almeida Castro
Machado – coordenadora ins�tucional de Residência Pedagógica, coordenam os programas PIBID e RP
que possuem definição em portaria da CAPES que regulamenta os dois programas e os editais da
ins�tuição que par�cipa desses programas. Uma das determinações é a apreciação e definição na



ins�tuição sobre o processo de aproveitamento de horas nos cursos de licenciatura. A instrução
norma�va é o mecanismo definido na PROGRAD que se propõe a fazer essa regulamentação. Foi
subme�do edital com o comprome�mento da Universidade para regulamentar esse processo, a
coordenação está com trabalho em andamento para que com a aprovação dos editais 2022 PIBID e RP,
final de setembro, mais tardar início de outubro, essa questão já esteja resolvida. Foram realizados dois
encontros com representantes das licenciaturas, um em agosto e outro em outubro de 2021. Nos dias 10
e 13 de dezembro de 2021, foram realizadas novas discussões com o que foi desenvolvido nos encontros
anteriores, primeiro com os coordenadores de cursos de graduação, membros do NDE e diretores de
unidade. No dia 10, foram coordenadores, diretores e presidentes e membros do NDE e no dia 13, com o
fórum da licenciatura. Em março/2022 foi realizado  encontro na PROGRAD e encaminhado proposta para
a Câmara de Graduação para apreciação. O presidente do Conselho, esclareceu que o documento é uma
proposta que atende o compromisso ins�tucional feito por meio da declaração; que é um documento
que traz proposta de aproveitamento de carga horária PIBID e RP. Posto isto, o presidente colocou em
discussão e fez a ressalva de que, se houver necessidade de ajustes na redação, o texto poderá ser
alterado, mencionou que a princípio, a proposta prevê aproveitamento para a�vidades complementares,
para estágio e para PCC. Complementando a fala do Coordenador Vanilton Camilo de Souza, o presidente
informou que o documento estava pautado na reunião da Câmara realizada em 30 de maio de 2022 e,
que a Coordenação Colegiada do Fórum de Licenciatura solicitou que não fosse pautado nessa data
porque o fórum gostaria de discu�r o documento então, foi re�rado da pauta e foi pedido que o fórum
emi�sse um documento de quais eram os ques�onamentos que o fórum �nha sobre o documento. O
documento foi emi�do e encaminhado junto com a convocação para esta reunião, para que o conselho
�vesse conhecimento e, foi solicitado que nesta reunião es�vesse presente um representante do fórum
para que pudesse, em 05 (cinco) minutos, fazer sustentação oral. A professora Alba Cris�ane Santana da
Mata, da faculdade de letras, fez sustentação oral apresentando os ques�onamentos. Aberta a discussão,
o presidente propôs encaminhar a votação do documento de forma obje�va iniciando pela ementa, e
informou que a instrução norma�va da Câmara de Graduação é um documento da PROGRAD que finda
na Câmara. Informou que onde se lê “Câmara Superior de Graduação” será corrigido para Câmara de
Graduação do CEPEC. Ato con�nuo, passou-se a discussão dos considerandos da ementa; quanto ao
considerando 1 - “ a Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008: dispõe sobre o estágio de estudantes;
altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;”  o presidente perguntou se
haveria alguma objeção. Não havendo manifestação, passou-se ao considerando 2 - “a Resolução CNE/CP
Nº 2, de 20 de dezembro de 2019: define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de
Professores para a Educação Básica e ins�tui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de
Professores da Educação Básica (BNC-Formação);” o presidente perguntou se havia alguma objeção,
momento em que a conselheira Karine Nunes de Moraes sugeriu suprimir a referência à Resolução, em
que pese estar vigente, tendo em vista a discussão acerca da polí�ca de formação de professores, por ser
incompa�vel com a polí�ca defendida pela UFG. Em seguida, passou-se ao considerando 3 - “a Portaria
CAPES nº. 158, de 10 de agosto de 2017: dispõe sobre a par�cipação das Ins�tuições de Ensino Superior
nos programas de fomento da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica;” o presidente
perguntou se havia alguma objeção. Não havendo manifestação, passou-se ao  considerando 4 - “as
Portarias CAPES nº. 82, de 26 de abril de 2022 e nº. 83 de 27 de abril de 2022: dispõe sobre a
regulamentação dos Programas PRP e PIBID, respec�vamente;”, ato con�nuo, o presidente informou a
necessidade de manutenção desse. Em seguida, passou-se ao considerando 5-  “os Editais Capes 01 e 02
de 2020 e 24 e 23 de 2022 (respec�vamente, para a Residência Pedagógica e para o Programa
Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à Docência): que preveem o compromisso das IES em reconhecer a
carga horária das a�vidades realizadas pelo residente e pelo bolsista de iniciação a docência, para
aproveitamento de créditos no curso;”, ato con�nuo, a conselheira Karine Nunes de Moraes apresentou
ques�onamento se poderia suprimir tal referência ao edital pensando que é um documento, instrução
norma�va da Universidade. O presidente informou que o coordenador do PIBID havia comunicado a
possibilidade e que seria de bom senso a re�rada para que o documento tenha maior durabilidade,
perguntou se havia alguma objeção. Não havendo manifestação passou-se ao considerando 6 - “a
Resolução CEPEC Nº 1557R: Aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da
Universidade Federal de Goiás;”, é necessária a sua permanência. Em seguida, passou para o
considerando 7 - “a Resolução CEPEC nº. 1539R de 06 de outubro de 2017: define a polí�ca de estágios
dos cursos de Licenciatura da Universidade Federal de Goiás; ” perguntado ao plenário se havia alguma



objeção, a conselheira Karine Nunes se manifestou informando no ar�go 5º desta resolução, há uma
incompa�bilidade entre a proposta de aproveitamento do PIBID e a carga horária PIBID e RP com a
polí�ca de estágio da UFG. Passando ao considerando 8 - “a Resolução CEPEC nº. 1541, de 06 de outubro
de 2017: estabelece a polí�ca para a formação de professores(as) da educação básica, da Universidade
Federal de Goiás.”, o presidente informou ser necessária sua permanência tendo em vista que está em
vigor, e perguntou ao plenário, se havia alguma sugestão. Não havendo manifestação, foi colocado em
apreciação com a ressalva da exclusão de menção à Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019,
exclusão dos editais CAPES 01 e 02 de 2020 e 24 e 23 de 2022. E, sob condição de uma vez não aprovado
o estágio, também exclusão da lei n. 11.788 de 25 de setembro de 2008 e CEPEC 1539R de 06 de outubro
de 2017. Em seguida, passou-se a votação, texto aprovado com 04 (quatro) abstenções. O presidente
passou aos demais pontos da Resolução e considerou o ques�onamento apresentado sobre o
aproveitamento da carga horária, se pode ser para estágio, para PCC e para a�vidade complementar
(inciso I). Em votação, foi aprovada com 04 (quatro) abstenções a possibilidade de aproveitamento da
carga horária PIBID e RP para a�vidades complementares; passou-se a votação do ar�go 5º, inciso II, a
possibilidade de aproveitamento da carga horária PIBID e RP para prá�ca como componente curricular, o
conselheiro Cris�ano Farias Almeida se manifestou, apresentando ques�onamento se poderia ser
aproveitada a carga horária para estágio, prá�ca de componente curricular e para a�vidade
complementar. O presidente esclareceu que o aproveitamento só será possível para uma das três
possibilidades. Em seguida, o conselheiro Eduardo Giavara suscitou um ques�onamento quanto à
autonomia dos cursos em relação ao aproveitamento da carga horária PIBID  e RP no caso de estágio. O
coordenador Vanilton Camilo de Souza esclareceu que a Instrução Norma�va aponta orientações, tem
um caráter diferenciado de Resolução, Portarias e que, justamente esse caráter, tem por finalidade,
oferecer parâmetros para tomadas de decisões das unidades e, o ar�go 6º coloca que na unidade o
documento tem caráter mais decisório e, que não fere uma instrução norma�va. Aproveitando o
momento, o presidente esclareceu que as decisões da câmara sobrepõe às decisões das unidades, no
entanto, se a aprovado documento na Câmara delegando às unidades o estabelecimento de critérios, os
critérios estabelecidos nas unidades não podem ser ques�onados na Câmara de Graduação CEPEC. A
conselheira Karine Nunes de Moraes  manifestou que a prá�ca de estágio curricular obrigatório e a
prá�ca de componente curricular diz respeito ao PPC do curso, ambos, estágio e PCC, englobam todos os
estudantes dos cursos, sendo assim, a conselheira se manifestou contrária aproveitamento da carga
horária PIBID e RP para estágio curricular obrigatório e para PCC por entender que se trata de uma
polí�ca de formação e que não compete à organismos externos a Universidade, e externos à unidade
acadêmica interferir no projeto pedagógico. O coordenador do PIBID informou que os coordenadores de
cursos percebem de forma tranquila a ar�culação desses programas sem que haja interferência externa
nas polí�cas desenvolvidas e que existem especificidades de locais. O conselheiro Paulo de Marco Júnior
manifestou sobre os pontos apresentados pela conselheira Karine Nunes dizendo que concorda em
relação ao estágio, mas não quanto ao PCC. Esclareceu que, o texto da IN informa que o aproveitamento
poderá ser computado e não exige que seja computado, deixando espaço para que cada curso estabeleça
suas regras dando à Universidade a diversidade de propostas e possibilidades. Em seguida, a conselheira
Edna Silva Faria manifestou que como coordenadora, é incompa�vel o aproveitamento de carga horário
do PIBID em estágio tendo em vista que, o PIBID capta o aluno no início do curso, enquanto o estágio
demanda um prazo maior com pré-requisitos. O presidente perguntou se havia alguém que gostaria de se
manifestar quanto ao inciso II do art. 5º, não havendo manifestação, passou-se à apreciação e votação
com 02 (dois) votos favoráveis ao aproveitamento de PIBID e RP para PCC, 12 (doze) contrários e 09
(nove) abstenções, fica excluído o PCC. Em seguida, passou ao inciso III do ar�go 5º, colocado em
apreciação, não houve manifestação. Passou-se à votação, reprovado e excluído com  7 (sete) abstenções,
não havendo votos favoráveis. Na sequência, passou-se a §1º do ar�go 5 - “Para efeito, o aproveitamento
disposto no inciso I poderá aproveitar até 25% das a�vidades complementares necessárias para a
integralização curricular do discente.” O conselheiro Everton So�o Tibiriçá Rosa suscitou dúvidas se a
unidade deveria definir o percentual. O Conselheiro Eduardo Giavara informou que algumas unidades
podem aproveitar mais do que o percentual estabelecido. A conselheira Karine Nunes de Moraes
manifestou que, nesse caso, poderia ficar a cargo da unidade acadêmica a definição de percentual
considerando o PPC de cada curso. Em seguida, o excerto foi colocado em votação, com 04 (quatro)
abstenções e nenhum voto favorável, o §1º foi rejeitado pela plenária. Sendo aprovada a proposta que
deixa a cargo da gestão o percentual de aproveitamento. Assim sendo, o coordenador do PIBID e a



coordenadora da RP retornarão o documento para alterar a redação consoante a aprovação pela Câmara,
para que seja publicada. Ato con�nuo, passou ao ponto 4 da pauta – Aprovação das datas das colações
de grau 2022/1 e 2022/2 – Campus Goiás, processo n. 23070.031102/2022-62. Para 2022/1, a colação de
grau administra�va seja em 22 de outubro de 2022, e para o semestre de 2022/2 a colação de grau
administra�va grau seja 14 de abril de 2023 e, a colação simbólica, seja da seguinte forma, no dia 26 de
abril de 2023 os cursos de administração, arquitetura e educação do campo; no dia 27 de abril de 2023
filosofia bacharelado e licenciatura e serviço social; e dia 28 de abril de 2023 o curso de direito. O
presidente perguntou se havia alguma objeção em relação às datas propostas, não havendo
manifestação, foi colocado em votação, aprovado por unanimidade. Na sequência, passou-se à análise
dos processos de revalidação de diplomas, item 06 – processo n. 00584.1.32101/05-2021, de interesse de
Andrey Nikulin, do curso de letras: linguís�ca/Rússia, o conselheiro Júlio Almeida Silva, apresentou
parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado; item 07 –
processo n. 00584.1.135345/09-2021, de interesse de Aracelis Tereza Pena Rodriguez, do curso de
Ciências Contábeis/Cuba, o conselheiro Cris�ano Farias Almeida, apresentou parecer pelo indeferimento;
o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro de 01 (uma) abstenção;  aproveitando o momento,
o presidente do colegiado perguntou se havia objeção em colocar em votação a homologação de ad
referendum do item 24 da pauta, por se tratar interesse ins�tucional para contratação de professor e por
ser de incumbência do mesmo conselheiro; não havendo manifestação, passou-se à votação do item 24,
processo n. 00584.1.41.761/06-2022, de interesse de Ema Cláudia Ribeiro Pires, do curso de Ciências
Sociais/Portugal, parecer com deferimento total. O parecer foi aprovado pelo colegiado, com o registro
de 2 (duas) abstenções; item 08 – processo n. 00584.1.35345/09-2022, de interesse de Thais Moreira de
almeida Ramos, do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda/Equador, a conselheira
Karine Nunes de Moraes apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado por
unanimidade pelo colegiado; item 09 – processo n. 00584.1.40044/04-2022, de interesse de Pedro Luis
Chaviano Perez, do curso de Engenharia de Produção/Cuba, a conselheira Karine Nunes de Moraes
apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado.
Dando prosseguimento à pauta da reunião, passou-se ao exame dos processos de projeto pedagógico de
curso, item 10 – processo n. 23070.033089/2019-81, de interesse do curso de musicoterapia –
bacharelado, da unidade acadêmica Escola de Música de Artes Cênicas, o secretário da câmara Horácio 
Cardoso Barreto, em subs�tuição a relatora, apresentou o parecer pelo deferimento total; o parecer foi
aprovado por unanimidade pelo colegiado; item 11 – processo n. 23070.036725/2019-26, do curso de
química – licenciatura, da unidade acadêmica Ins�tuto de Química, a conselheira Patrícia Pereira Pires
Junqueira, apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado; item 12 – processo �sico n.23070.007028/2014-53, de interesse do curso de química –
bacharelado, da unidade acadêmica  Ins�tuto de Química, o conselheiro Wellington Lima Cedro,
apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado por unanimidade pelo colegiado; item
13 – processo n. 23070.024311/2022-50, de interesse do curso de pedagogia – licenciatura, da unidade
acadêmica faculdade de educação – FE, o secretário da câmara Horácio Cardoso Barreto, em subs�tuição
ao relator , apresentou o parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado pelo colegiado, com o
registro de 01 (uma) abstenção; item 14 – processo n. 23070.018020/2019-27, de interesse do curso de
artes visuais – licenciatura, na unidade acadêmica faculdade de artes visuais – FAV, a conselheira Edna
Silva Faria, apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado; item 15 – processo n. 23070.031028/2022-84, de interesse do curso de artes visuais –
licenciatura/EAD, a conselheira Marcela Carvalho Mar�ns Amaral, não esteve presente, por mo�vos de
tratamento de saúde, o parecer não estava disponível no processo; por esse mo�vo, o processo foi
encaminhado a outro conselheiro e colocado em diligência. Considerando o avançado da hora, o
presidente professor Israel Elias Trindade, consultou os conselheiros sobre a possibilidade de iniciar
análise do próximo ponto de pauta que trata de processos analisados pelas comissões de exclusão e
prorrogação de prazo, e os conselheiros entenderam melhor encerrar os trabalhos. Por fim, o presidente
informou que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 29 de agosto de 2022 e que haverá uma
reunião extraordinária nas primeiras semanas de agosto para tratar de assuntos de interesse de revisão
de PPC’s e processos relacionados aos estudantes. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou
esta reunião às dezesseis horas e cinquenta e sete minutos. Eu, Hellen Silva Souza Negreiros, assistente
em administração, lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada conforme, seguirá assinada pelo
presidente dos trabalhos e pelos(as) conselheiros(as) presentes à sua discussão e votação.



Documento assinado eletronicamente por Horácio Cardoso Barreto, Secretário, em 08/08/2022, às
14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Franciele Silva Cardoso, Conselheira, em 08/08/2022, às
15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Heliny Carneiro Cunha Neves, Conselheira, em
08/08/2022, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Everton So�o Tibiriçá Rosa, Conselheiro, em 08/08/2022,
às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Joana D'arc Ximenes Alcanfor, Conselheira, em
08/08/2022, às 20:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Hellen Silva Souza Negreiros, Assistente em
Administração, em 09/08/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 3096695 e
o código CRC AE3A23A0.
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