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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA,
EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022.

Aos trinta dias do mês de maio 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. Anderson da Silva Soares;
2. Arthur dos Santos Mascioli; 3. Bruna Pino� Garcia Oliveira; 4. Carlos Roberto Se�e Junior; 5. Everton
So�o Tibiriçá Rosa; 6. Fernando Ferreira de Melo; 7. Franciele Silva Cardoso; 8. Heliny Carneiro Cunha
Neves; 9. Humberto Carlos Ruggeri Junior; 10. Joana D'arc Ximenes Alcanfor; 11. Júlio Almeida Silva; 12.
Juvenal Carolino da Silva Filho; 13. Karina Machado Siqueira; 14. Karine Anusca Mar�ns; 15. Karine Nunes
de Moraes; 16. Maria da Conceição Silva; 17. Maria Izabel Machado; 18. Mayara Kelly Alves Ribeiro; 19.
Megmar Aparecida dos Santos Carneiro; 20. Paulo de Marco Júnior; 21. Pedro Rodrigues Cruz; 22. Rejane
Faria Ribeiro-Ro�a; 23. Thiago Cardoso Franco; 24. Wellington Damasceno de Almeida; 25. Wellington
Lima Cedro. Jus�ficaram a ausência os(as) seguintes conselheiros(as): Ana Reis Nascimento, Cacilda
Elizabete Cardoso Alamino, Edna Silva Faria, Eduardo Giavara, Laís For� Thomaz, Luciana de Oliveira Dias,
Sirley Aparecida de Souza Mar�ns, Thiago Leandro de Souza. O presidente Israel Elias Trindade iniciou a
reunião dando boas-vindas aos presentes e pediu cinco minutos de tolerância antes de começar com os
informes e itens delibera�vos. Durante esse intervalo, o presidente agradeceu a par�cipação e apoio de
todas as Unidades Acadêmicas durante os procedimentos de matrícula e durante a semana de
planejamento ins�tucional; agradeceu, em nome da PROGRAD, a colaboração durante o evento de
acolhida aos novos estudantes. Em seguida, pediu que os novos conselheiros se apresentassem.
Apresentaram-se a conselheira Megmar Aparecida dos Santos Carneiro, representando o Ins�tuto de
Patologia Tropical e Saúde Pública, o conselheiro Pedro Rodrigues Cruz, representando a Secretaria de
Inclusão como suplente, o conselheiro Thiago Cardoso Franco, representando a Faculdade de Informação
e Comunicação. Formado o quórum de votação, o presidente da Câmara passou ao item 1 da pauta - 
informes: a conselheira Heliny Carneiro Cunha Neves comunicou sobre o fluxo de tratamento excepcional
exclusivo para estudantes com casos confirmados de COVID-19, em que o aluno que testar posi�vo para
COVID-19 deve preencher o formulário presente no site h�ps://retomada.ufg.br/ e no�ficar a
coordenação do seu curso por e-mail, não sendo necessária a abertura de um processo SEI uma vez que o
período de afastamento, nesses casos, ser rela�vamente curto quando comparado ao tempo do trâmite
processual; posto isso, para que o estudante não tenha prejuízo didá�co-pedagógico durante o período
de afastamento e considerando que o RGCG não prevê o abono de faltas, serão passadas a�vidades
domiciliares, nos moldes do tratamento excepcional, que contarão como presença, enquanto as
a�vidades prá�cas serão repostas.  Passando a palavra para a conselheira Rejane Faria Ribeiro-Ro�a, esta
destacou a importância da inserção das disciplinas virtuais nos PPCs para fortalecer a integração entre
ins�tuições internacionais. Em seguida, o presidente Câmara informou sobre o Desfranqueamento do
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG), Resolução CONSUNI nº 139, de 29 de abril de 2022.
Em seguida passou a palavra para Keity Mara Mota Campos e Taísa Pires Santos, encarregadas da
distribuição das salas dos Centros de Aulas A, B, C e D, que informaram que neste ano de 2022 as
demandas aumentaram em 167 e as solicitações de salas foram enviadas fora do prazo estabelecido, o
que gerou tumultos, conflitos e atrasos na organização e distribuição de salas. Dando con�nuidade, a
conselheira Heliny Carneiro Cunha Neves informou que foi enviado às Unidades Acadêmicas um o�cio
circular com datas de reuniões com os cursos, com a finalidade de orientar sobre a inserção curricular das
a�vidades de extensão e cultura (ACEx). Passando a palavra para a conselheira Karine Nunes de Moraes,
diretora do Centro de Gestão Acadêmica, a conselheira informou que serão ofertadas 669 vagas na



Chamada pública, em que 607 das vagas disponíveis pertencem à Região Metropolitana de Goiânia. Em
seguida, o professor Israel Elias Trindade fez uma síntese das decisões que ocorreram nas úl�mas
reuniões da Câmara de Graduação a respeito da regulamentação da carga horária a distância, em que o
colegiado decidiu por adiar a votação da minuta de resolução, possibilitando que as Unidades
Acadêmicas tenham mais tempo para refle�r sobre os impactos da resolução na Universidade e nos
cursos presenciais. Nesse sen�do, o colegiado �nha decidido pela formação de um grupo de trabalho
ins�tucional para discu�r e pensar sobre a minuta de resolução EaD. Posto isso, o presidente solicitou o
envio dos nomes para compor o grupo de trabalho do EaD até amanhã, dia 31/05/2022. Na sequência, o
professor Israel Elias Trindade informou que o RGCG será objeto de revisão, em pontos mais urgentes,
para atualização de acordo com as normas e entendimentos vigentes nos pontos que tratam de ACEx,
cursos a distância e núcleo livre; perguntou se algum conselheiro gostaria de apresentar outro ponto de
ajuste do RGCG a ser discu�do na Câmara de Graduação. O conselheiro Everton So�o Tibiriçá Rosa
levantou a necessidade de ser discu�da a quan�dade de trancamentos que o aluno pode fazer e a
questão de a quebra dos pré-requisitos ocorrer de forma automá�ca, sem análise da coordenação de
curso. O conselheiro Arthur dos Santos Mascioli considerou importante discu�r a possibilidade de
estabelecer disciplinas na forma de eixos integradores. Dando con�nuidade, o presidente do colegiado
apresentou os critérios e os instrumentos legais que devem ser considerados nas análises de recursos
contra exclusão para que as decisões proferidas pela Câmara de Graduação, em casos semelhantes,
ocorram de forma uniforme. Em seguida, passou-se ao item 2 - Apreciação e votação da ata da reunião
do dia 04/04/2022 da Câmara de Graduação, sessão extraordinária; concedido o tempo para discussão, a
ata foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade. Passou-se ao item 3 – Apreciação e votação da ata da
reunião do dia 11/04/2022 da Câmara de Graduação, sessão ordinária; concedido o tempo para
discussão, a ata da sessão ordinária foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade. Antes de passar ao
próximo ponto de pauta, o presidente solicitou a re�rada de pauta do item 6 - Proposta de Instrução
Norma�va para aproveitamento dos programas Pibid e RP na integralização curricular discente de cursos
de licenciatura da UFG, processo 23070.027030/2022-59. Passou-se à análise do item 5 – Proposta de
calendário para as cerimônias de colação de grau das turmas de 2022/1 e 2022/2, processo
23070.021629/2022-89. A conselheira Heliny Carneiro Cunha Neves fez o relato da proposta de datas
para colação de grau e, concedido o tempo para discussão, colocou-se em votação; a proposta de
calendário para as cerimônias foi aprovada, por unanimidade. Passou-se aos processos de revalidação de
diploma. O presidente solicitou a inclusão na pauta de mais um processo de revalidação de diploma
estrangeiro, o que foi aceito pelo colegiado sem objeções. Item 7 – processo 00584.1.35499/10-2021, de
interesse de Steven Alejandro Valencia Zuleta, do curso Ciências Biológica/Colômbia; o conselheiro Júlio
Almeida Silva apresentou parecer pelo deferimento total; o parecer foi aprovado pelo colegiado por
unanimidade. Item 8 – processo 00584.1.37199/12-2021, de interesse de Maria Colares Moraes, do curso
de Relações Internacionais/Portugal; o relator do processo, conselheiro Júlio Almeida Silva, apresentou
parecer pelo deferimento total; colocada em votação, a conselheira Maria da Conceição Silva solicitou
acesso, na plataforma Carolina Bori, à análise feita pela comissão de revalidação de diplomas do curso de
Relações Internacionais; diante da solicitação, o processo foi colocado em diligência. Passou-se ao pedido
de inclusão de pauta, inclusão 1 – processo 00584.1.26077/08-2020, de interesse de Marcela Ma�us
Ribas, do curso de Engenharia de Alimentos/França; o conselheiro Júlio Almeida Silva apresentou parecer
pelo deferimento total; o parecer foi aprovado, com 02 (duas) abstenções. Passou-se aos processos de
homologação de ad referendum. O item 20 - processo 23070.021006/2019-19, que trata da alteração do
PPC do curso de Jornalismo/Bacharelado; o item 21 – processo 23070.055700/2020-65, que trata da 
alteração do PPC de Biblioteconomia - EaD/Bacharelado, o item 22 – processo  23070.028095/2022-11
que trata da Portaria de Nomeação de Coordenação do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) do Prof. Vanilton Camilo de Souza, e o item  23 – processo 23070.028083/2022-97, que
trata da Portaria de Nomeação de Coordenação da Residência Pedagógica (RP) da Profa. Patrícia Roberta
de Almeida Castro Machado, foram votados em conjunto e aprovados, com 01 (uma) abstenção. Nada
mais havendo a tratar, o presidente Israel Elias Trindade encerrou esta reunião às dezessete horas. Eu,
Tásia Cardoso Lucas, 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 Tasia Cardoso Lucas, Assistente em Administração, em



27/06/2022, às 13:50, 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 Wellington Damasceno De Almeida, Conselheiro, em
27/06/2022, às 14:37, 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 27/06/2022,
às 15:40, 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 Cris�ano Farias Almeida, Conselheiro, em 27/06/2022, às
15:43, 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 Maria Izabel Machado, Conselheira, em 28/06/2022, às
20:27, 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 Armênia Maria De Souza, Conselheiro, em 29/06/2022,
às 09:25, 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 Everton So�o Tibiriçá Rosa, Conselheiro, em 18/07/2022,
às 14:03, 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 Paulo De Marco Júnior, Coordenador de Graduação, em
18/07/2022, às 14:03, 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 Eduardo Giavara, Coordenador de Graduação, em
18/07/2022, às 14:03, 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 Luciana de Oliveira Dias, Conselheira, em 18/07/2022, às
15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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