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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, via
webconferência na plataforma RNP, reuniram-se, sob a presidência do professor Israel Elias Trindade, Pró-
Reitor de Graduação, os seguintes conselheiros e conselheiras:1. Aline De Souza Lima; 2. Arthur dos
Santos Mascioli; 3. Anderson Da Silva Soares; 4. Cacilda Elizabete Cardoso Alamino; 5. Cris�ano Farias
Almeida; 6. Edna Silva Faria; 7. Everton So�o Tibiriçá Rosa; 8. Fernando Antônio Oliveira Mello; 9.
Fernando Ferreira De Melo; 10. Fernando Moreira De Araújo; 11. Franciele Silva Cardoso; 12. Heliny
Carneiro Cunha Neves; 13. Humberto Carlos Ruggeri Júnior; 14. Joana D'arc Ximenes Alcanfor; 15. Julio
Almeida Silva; 16. Karine Anusca Mar�ns; 17. Karine Nunes De Moraes; 18. Keila Ma�da De Melo; 19. Laís
For� Thomaz; 20. Laura Neres Amora Da Fonseca; 21. Lênin Tomaze� Garcia; 22. Luciana De Oliveira Dias;
23. Marcela Carvalho Mar�ns Amaral; 24. Maria José Pereira de Oliveira Dias; 25. Maria Da Conceição
Silva; 26. Mateus Nascimento Da Silva; 27. Mayara Kelly Alves Ribeiro; 28. Patrícia De Sá Barros; 29.
Patrícia Pereira Pires; 30. Thiago Leandro De Souza; 31. Welinton Ribamar Lopes; 32. Wellington
Damasceno de Almeida. Jus�ficaram as ausências os(as) seguintes conselheiros(as): Bruna Pino� Garcia
Oliveira; Eduardo Giavara; Lívia Ferreira de Carvalho; Marina Clare Vinaud; Natalia Del Angelo Aredes;
Paulo de Marco Júnior; Sirley Aparecida de Souza Mar�ns; Ricardo Pavan; Valeria Fabiane Braga Ferreira
Cabral . A presente reunião ocorreu via webconferência seguindo às orientações de segurança
relacionadas à Pandemia de COVID-19, que recomendam o distanciamento social para prevenir o
contágio. O presidente Israel Elias Trindade iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes e antes de
passar ao Item 1 da pauta, aproveitou a oportunidade para apresentar aos(às) Conselheiros(as) a
professora Heliny Carneiro Cunha Neves, nova Pró-Reitoria Adjunta de Graduação e integrante da nova
gestão superior da Prograd, bem como da Câmara de Graduação. Em seguida, o presidente pediu que os
novos conselheiros(as), que es�vessem par�cipando de sua primeira reunião de Câmara, se
apresentassem. Manifestaram-se as conselheiras: Mayara Kelly Alves Ribeiro e Laís For� Thomaz. Logo
após, o presidente Israel Elias Trindade retomou a apresentação da nova gestão superior da Prograd, e
apresentou aos Conselheiros(as) as diretoras, Keila Melo, Karine Nunes de Moraes, Ana Cris�na Silva
Rebelo, Moema Gomes Moraes, o diretor adjunto Claudisom Mar�ns de Oliveira e os(as)
coordenadores(as), André Henrique Freiria, Janice Pereira Lopes, Patrícia Roberta de Almeida Castro
Machado e Vanilton Camilo de Souza. Em seguida, o professor Israel Elias Trindade perguntou se algum
estudante havia feito pedido de sustentação oral estava presente na reunião, a discente Roberta Pegoraro
Monteiro Guimarães se manifestou, pedindo a oportunidade de fazer a sua sustentação oral, o que foi
autorizado pelo presidente. Passou-se assim à análise do item 19 - processo 23070.065662/2021-30, de
interesse de Roberta Pegoraro Monteiro Guimarães, do curso de Medicina - Bacharelado, relatado pela
conselheira Fernando Moreira de Araújo. A aluna sustentou as razões de seu recurso, no tempo de três
minutos e, em seguida, o relator apresentou parecer pelo deferimento do pedido. A plenária aprovou o
parecer com o registro de oito votos contrários e quatro abstenções. Dando sequência aos trabalhos,
passou-se ao item 1 – Informes: A professora Janice Pereira Lopes apresentou aos(às)  Conselheiros(as)
no�cias sobre a preparação e divulgação do evento “Espaço das Profissões 2022'', que mais uma vez
acontecerá 100% (cem por cento) remoto. Em seguida, a professora Karine Nunes de Moraes, diretora do
CGA, apresentou informes sobre o novo diploma digital da UFG e os eventos relacionados à matrícula na
Universidade em 2022. Na sequência a diretora da Prograd, professora Keila Melo, apresentou aos(às)



Conselheiros(as) esclarecimentos sobre o ENADE 2022 e, também, informações sobre a nova Instrução
Norma�va para elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso. Em seguida, o presidente apresentou
informações sobre o desenvolvimento de a�vidades da comissão do calendário acadêmico, com
expecta�vas de que todas as datas sejam aprovadas e objeto de resolução já no mês de março. Dando
con�nuidade, o presidente compar�lhou com os(as)  Conselheiros(as), que diante da melhora do cenário
epidemiológico, a Universidade não vislumbra novo adiamento da ampliação das a�vidades presenciais,
permanecendo com a intenção de retorno no dia 07 de março de 2022. Ato con�nuo, passou-se ao item
2 - Sugestão de calendário para as reuniões da Câmara de Graduação do CEPEC para o ano de 2022, que
foi devidamente apresentado aos(às) Conselheiros(as) e acolhido sem objeções. Em seguida, após a
verificação do quórum, passou-se ao item 3 – Apreciação e votação da ata da reunião do dia 06/12/2021
da Câmara de Graduação - Sessão Ordinária, concedido o tempo para discussão a ata foi aprovada, sem
ressalvas, com o registro de 06 (seis) abstenções.  Ato con�nuo, passou-se ao item 4 - Ajustes da
Resolução de TCCG, a pedido da Biblioteca Central, foram apresentadas, pela servidora Cláudia Bueno,
uma contextualização da Resolução CEPEC nº 1611 e as mo�vações dos ajustes propostos, concedido o
tempo para discussão a alteração foi aprovada, sem ressalvas, com o registro de 01 (uma) abstenção. Em
seguida,passou-se ao item 5: Formação de Comissão ACEx o presidente Israel Elias Trindade apresentou a
todos das razões e dos critérios estabelecidos para a escolha do representante, por área do
conhecimento, e por final consultou os presentes se alguém gostaria de colocar seu nome para a função.
Os conselheiros Fernando Moreira de Araújo (Ciências Humanas), Aline de Souza Lima  (Ciências Exatas e
da Terra), Everton So�o Tibiriçá Rosa (Ciências Sociais Aplicadas) Humberto Carlos Ruggeri Junior (Titular
- Engenharias) e Cris�ano Farias Almeida (Suplente - Engenharias) apresentaram seus nomes para
assumirem a função na referida comissão. Na sequência, passou-se à análise dos processos de
revalidação de diplomas, item 6 - processo 00584.1.30207/02-2021 de interesse de Mayra Yaneth Sierra
de Colina - Pedagogia/Venezuela, com parecer do conselheiro Lawrence Gonzaga Lopes pelo deferimento
parcial.  item 7 - processo 00584.1.30624/03-2021 de interesse de Beatriz Duarte Santos -
Psicologia/Portugal, com parecer do conselheiro Lawrence Gonzaga Lopes pelo indeferimento. item 8 -
processo 00584.1.33149/07-2021 de interesse de Edward José Rodriguez Mar�nez - Engenharia
Química/Venezuela, com parecer do conselheiro Lawrence Gonzaga Lopes pelo deferimento total. A
plenária aprovou os 03 (três) pareceres com o registro de quatro abstenções. item 9 - processo
00584.1.30457/03-2021 de interesse de Yahya Mohammed Hadi Tafyan - Letras: Inglês/Iêmen, com
parecer do conselheiro Julio Almeida Silva pelo deferimento parcial. item 11 - processo
00584.1.31387/04-2021 de interesse de Gustavo José de Castro Gonzalez - Engenharia de
Produção/Venezuela, com parecer do conselheiro Julio Almeida Silva pelo deferimento parcial. item 13  -
processo 00584.1.31389/04-2021 de interesse de Jesus Oneiver Arellano Perez - Letras:
Espanhol/Venezuela, com parecer do conselheiro Julio Almeida Silva pelo deferimento parcial.  A plenária
aprovou os 03 (três) pareceres com o registro de duas abstenções. item 10 - processo 00584.1.27957/10-
2020 de interesse de Pamela Elizabeth Morales Arteaga - Psicologia/Chile, com parecer do conselheiro
Julio Almeida Silva pelo deferimento total.  A plenária aprovou o parecer com o registro de duas
abstenções. item 12 - processo 00584.1.31360/04-2021 de interesse de Jesus Horório Guerrero Guerrero
- Engenharia Mecânica/Venezuela, com parecer do conselheiro Julio Almeida Silva pelo deferimento total.
item 16 - processo 00584.1.30204/02-2021 de interesse de Hernando Andres Munoz Carrillo - Medicina
Veterinária/Colômbia, com parecer do conselheiro Julio Almeida Silva pelo deferimento total. Item
inclusão de pauta 1 - processo 00584.1.27939/10-2020 de interesse de Josemar Andreina Gonzalez Toro -
Enfermagem/Venezuela, com parecer do conselheiro Julio Almeida Silva pelo deferimento total. A
plenária aprovou os 03 (três) pareceres com o registro de duas abstenções. item 14 - processo
00584.1.31388/04-2021 de interesse de Yazareni José Mercadante Urquia -  Nutrição/Venezuela, com
parecer do conselheiro Cris�ano Farias de Almeida pelo deferimento total. item 15 - processo
00584.1.35039/09-2021 de interesse de Juan Mateo Rivier Perez - Ciências Biológicas/Colômbia, com
parecer do conselheiro Cris�ano Farias de Almeida pelo deferimento total. A plenária aprovou os 02
(dois) pareceres com o registro de seis abstenções. item 17 - processo 00584.1.29522/01-2021 de
interesse de Alaa Alaswad - Letras: Inglês/Síria, com parecer do conselheiro Cris�ano Farias de Almeida
pelo deferimento parcial. item inclusão de pauta 2 - processo 00584.1.31361/04-2021 de interesse de
Laura Andreia Matos Marques, Geografia/Venezuela, com parecer do conselheiro Cris�ano Farias de
Almeida pelo deferimento total. item inclusão de pauta 3 - processo 00584.1.29059/12-2020 de interesse
de Valen�na Mendez - Zootecnia/Venezuela, com parecer do conselheiro Cris�ano Farias de Almeida pelo



deferimento total. A plenária aprovou os 03 (três) pareceres com o registro de quatro abstenções. Nada
mais havendo a tratar, o presidente encerrou esta reunião às dezessete horas e dez minutos. Eu, Horácio
Cardoso Barreto, Secretário da Câmara de Graduação do CEPEC, 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 21/03/2022, às
14:58, 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 Sirley Aparecida De Souza Mar�ns, Coordenador de
Curso, em 21/03/2022, às 15:01, 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 LAURA NERES AMORA DA FONSECA, Discente, em
21/03/2022, às 15:03, 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 Mayara Kelly Alves Ribeiro, Conselheira, em 21/03/2022,
às 15:25, 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 Marina Clare Vinaud, Conselheiro, em 21/03/2022, às
15:25, 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 Karina Machado Siqueira, Coordenadora Subs�tuta, em
21/03/2022, às 15:48, 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
21/03/2022, às 16:11, 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 Fernando Ferreira De Melo, Coordenador de Curso, em
21/03/2022, às 16:11, 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 Everton So�o Tibiriçá Rosa, Coordenador de Curso, em
21/03/2022, às 16:39, 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 Eduardo Giavara, Coordenador de Graduação, em
21/03/2022, às 16:40, 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 Julio Almeida Silva, Conselheiro, em 21/03/2022, às
16:43, 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 Fernando Moreira De Araújo, Conselheiro, em
21/03/2022, às 18:40, 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 Maria Izabel Machado, Conselheira, em 04/04/2022, às
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16:14, 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 11/04/2022, 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 Marcela Carvalho Mar�ns Amaral, Conselheira, em
13/04/2022, às 14:27, 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 2773706 e
o código CRC 3A7937B4.
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