
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO DO 1 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE 2 
FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2016. 3 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no Auditório da 4 

Biblioteca Central, reuniram-se sob a presidência do Prof. Luiz Mello de Almeida Neto, Pró-Reitor de 5 

Graduação, juntamente com a Profª. Gisele de Araújo Prateado Gusmão, Pró-Reitora Adjunta de Graduação, 6 

os seguintes conselheiros: Adelair Helena dos Santos; Ana Lorym Soares; Angelita Pereira de Lima; Antover 7 

Panazzolo Sarmento; Braúlio Romeiro; Carlos Eduardo Henning; Cerise de Castro Campos; Demóstenes 8 

Ferreira Filho; Edyr Faria de Oliveira; Gisele de Araújo Prateado Gusmão; Heloisa Helena de Carvalho Mello; 9 

Henrique Trevizoli Ferraz; Jean Carlos Nunes; Júlio Orestes da Silva; Lincoln Lucílio Romualdo; Luís César de 10 

Souza; Margarete Martins Pereira Ferreira; Marta Cristina Colozza Bianchi; Neuma Chaveiro; Osni Silva; 11 

Priscilla de Carvalho; Ricardo Lira de Rezende; Sandra Aparecida Benite Ribeiro; Saulo Germano Dallago; 12 

Sinval Martins de Sousa Filho; Sirley Aparecida de Souza; Taciana Novo Kudo; Telma Alves Garcia; Tereza 13 

Raquel de M. Alcântara; Thiago Suman Santoro; Ulisses do Vale; Ulysses Rocha Filho; Vanessa Helena 14 

Santana Dalla Déa; Vinícius Sebba Patto; Wagner Wilson Furtado. Justificaram ausência os seguintes 15 

conselheiros: Alison Cleiton Araújo e Izabella Peracini Bento. Prof. Luiz Mello inicia a reunião dando breve 16 

informe acerca do orçamento de 2017 para a Universidade Federal de Goiás. Em seguida, informa sobre a 17 

matrícula no SIGAA (Sistema Integrado Acadêmico de Ensino) e a respeito dos avanços e problemas ocorridos 18 

durante a matrícula na Regional Goiânia. Fala ainda do prazo de solicitações de quebra de pré-requisito e 19 

informa que em algumas unidades tivemos uma demanda bem alta, e com isso alerta que os Conselhos 20 

Diretores tem um prazo de 15(quinze) dias para analisar os pedidos e informar a PROGRAD. Professor 21 

Leandro Luís Galdino de Oliveira, coordenador de Currículo e Avaliação, pede para os coordenadores que 22 

divulguem em suas unidades que dia 31 de agosto se encerra o prazo para inscrição de estudantes 23 

irregulares no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) de anos anteriores e para correção 24 

de dados de alunos, além de inclusão e exclusão de estudantes junto ao Enade. Logo após, professora Gisele 25 

de Araújo Prateado Gusmão apresenta a proposta das principais datas do calendário acadêmico das 26 

Regionais Catalão, Goiânia, Goiás e Jataí. Professora Gisele detalha as datas de início e término das aulas, 27 

quantidade de dias letivos, período de férias e data do Espaço das profissões de cada regional. Professor 28 

Ricardo Lira de Rezende sugere que seja feita uma alteração nas datas do calendário para que o mês de julho 29 

seja preservado como férias integrais. Professor Luiz e professora Gisele fazem uma exposição de motivos 30 

demonstrando que fica inviável manter 30 dias de férias em julho, causando grandes prejuízos ao calendário 31 

acadêmico. Após apresentação, a proposta das principais datas do calendário acadêmico é submetida à 32 

apreciação e aprovada com o registro de uma abstenção. Em seguida, o presidente da mesa passa para a ata 33 

do dia 25/07/2016, conselheiro Henrique informa que na linha 40 tem um (que) sobrando e aponta falta de 34 

vírgula na linha 98; Submetida à apreciação a ata é aprovada por unanimidade. Na sequência, Professor Luiz 35 

Mello passa para outro ponto de pauta referente à representação dos conselheiros da Câmara Superior no 36 

CEPEC, informando que a Prograd enviará por e-mail uma lista para todos os conselheiros contendo a 37 

representação dos conselheiros na Câmara Regional, Câmara Superior e CEPEC. Professor Luiz sugere 38 

inversão no ponto de pauta para apreciação da análise dos processos de recurso contra exclusão. Logo após 39 

passa-se para apreciação dos processos de recurso contra exclusão. Professora Ana Lorym Soares apresenta 40 

parecer acerca do item 12 – processo nº 23070.005183/16-05 - de interesse de Carla Michele de Lima Souza 41 

– deferido,  submetido à apreciação o parecer é aprovado com o registro de uma abstenção;  item 13 – 42 

processo nº 23070.005180/2016-63  de interesse de Tatiane Alves da Guarda -  deferido,  submetido à 43 

apreciação o parecer é aprovado com o registro de uma abstenção; Professor Saulo Germano Dallago 44 

apresenta parecer acerca do item 14 – processo nº 23070.005375/2016-11 – de interesse de Adriano 45 

Bernardes de Camargo – deferido – submetido à apreciação, o parecer é aprovado com registro de uma 46 

abstenção; item 15 – processo nº 23070.005549/2016-38 – de interesse de Gustavo Pinheiro de Paula – 47 

indeferido - submetido à apreciação o parecer é aprovado com o registro de duas abstenções. O conselheiro 48 

Leandro Viana representando a conselheira Vanessa Helena Santana Dalla Déa apresenta o item 16 – 49 

processo nº 23070.002209/2016-55 de interesse de Franciele de Jesus Nunes – deferido - submetido à 50 

 



apreciação o parecer é aprovado por unanimidade. Conselheira Marta Cristina Colozza Bianchi apresenta 51 

parecer acerca do item 17 – processo nº 23070.003955/2016-66 de interesse de Leydson Lara dos Santos – 52 

deferido – aprovado por unanimidade. Conselheira Margarete Martins Pereira Ferreira apresenta parecer 53 

acerca do item 18 – processo nº 23070.002782/2016-69 de interesse de Samuel Moreira Branquinho –54 

deferido – submetido à apreciação o parecer é aprovado com o registro de uma abstenção. Logo a seguir, 55 

professora Gisele de Araújo Prateado Gusmão apresentada parecer acerca do item 19 – processo nº 56 

23070.010147/2016-47 - de interesse de Matheus Santos Pereira – submetido à apreciação o parecer é 57 

aprovado por unanimidade. Em seguida, professora Gisele Gusmão apresenta o parecer referente ao item 20 58 

- processo nº 23070.011984/2015-11 - de interesse de Virgílio Luis Tiburcio de Andrade  - indeferido – 59 

submetido à apreciação o parecer é aprovado por unanimidade. A seguir, conselheira Neuma Chaveiro 60 

suplente da professora Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado apresenta parecer acerca do item 21 – 61 

processo nº 23070.003614/2016-91 de interesse de Filipe Sant’Anna Vilas Boas – deferido - submetido à 62 

apreciação o parecer é aprovado por unanimidade. Na sequência passa-se a análise dos projetos 63 

pedagógicos de curso. Conselheiro Ricardo Lira apresenta parecer referente ao processo do Projeto 64 

Pedagógico do curso de Educação Física – Licenciatura – Regional Catalão  - apontando para o deferimento 65 

do referido projeto – submetido à apreciação o parecer é aprovado por unanimidade. A seguir, professor 66 

Leandro Luis Galdino de Oliveira apresenta parecer elaborado pelo conselheiro Braulio Romeiro, acerca do 67 

Projeto Pedagógico do Curso de Jornalismo – Bacharelado – deferido – submetido à apreciação o parecer é 68 

aprovado por unanimidade. Em seguida, conselheira Taciana Novo Kudo apresenta parecer acerca do Projeto 69 

Pedagógico do Curso de Publicidade e Propaganda – deferido - submetido à apreciação o parecer é aprovado 70 

por unanimidade. Passando ao próximo ponto da pauta, professor Luiz Mello informa a necessidade de 71 

constituir a comissão do calendário acadêmico 2017.  Para compor a comissão de elaboração do Calendário 72 

Acadêmico as professoras Telma Alves Garcia e Angelita Pereira de Lima foram indicadas e aprovadas pelos 73 

conselheiros presentes na reunião. Em seguida Professora Gisele passa a apresentar o próximo ponto de 74 

pauta que trata do cronograma e relatório geral de vagas remanescentes para o preenchimento de vagas nos 75 

cursos de graduação. Professora Gisele informa que o Centro de Gestão Acadêmica fez o levantamento  no 76 

período de 03/10/2015 a 12/06/2016 e que foram apuradas 2016 vagas disponíveis nos cursos de graduação 77 

e que desse total foram ofertadas 1715 conforme aprovado nos conselhos diretores, o que corresponde a 78 

cerca de 80% do total das vagas sendo que cada unidade acadêmica apresentou justificativa pelo não 79 

oferecimento do total integral das vagas. Professor Lincoln Lucílio informa que, em relação ao quantitativo 80 

de vagas oferecidas pela Regional Catalão para o preenchimento de vagas, as unidades acadêmicas tem 81 

grandes problemas com falta de professores para suprir essa demanda, principalmente para os cursos nas 82 

áreas de exatas. Professora Angelita Pereira de Lima manifesta preocupação com relação às turmas muito 83 

cheias no semestre de ingresso dos estudantes e discorre sobre o impacto da situação com estudantes 84 

oriundos do processo seletivo de preenchimento de vagas disponíveis. Professor Ricardo Lira de Rezende 85 

pondera que a universidade não pode deixar vagas ociosas em detrimento de falta de professores e 86 

infraestrutura. Professora Telma Alves Garcia informa que a Faculdade de Farmácia também enfrenta os 87 

mesmos problemas com as turmas do primeiro período, pois os professores ficam com turmas super lotadas 88 

e não querem ofertar turma extra. Edyr Faria de Oliveira discorre sobre alunos ingressantes na ABI (Área 89 

Básica de Ingresso) e alerta para problemas no Censo. Professora Adelair Helena informa que as turmas de 90 

primeiro ano estão super lotadas; turmas onde a média deveria ser de 60 alunos, estão com 70 ou mais 91 

estudantes. Professor Henrique Trevizoli Ferraz questiona qual seria o critério utilizado para ofertar as vagas 92 

sem sacrificar as turmas do primeiro período, pondera que uma alternativa seria restringir no edital de 93 

ingresso para transferência externa apenas para alunos do mesmo curso. Professor Ricardo Lira de Rezende 94 

sugere que seja feito estudo com relação a retenção nos primeiros períodos, possibilidade de contratação de 95 

professores substitutos, solicitando que a PROGRAD encaminhe algum estudo neste sentido. Professor Luiz 96 

Mello responde ao professor Ricardo Lira que a contratação de professor substituto depende de lei, 97 

considera relevante a realização do referido estudo. Responde ao professor Henrique Trevizoli que a nossa 98 

resolução não permite a fazer restrição na forma de ingresso nos cursos da UFG. Diante do exposto pelo 99 

Coordenador de Graduação da Regional Catalão, o presidente da mesa sugere ao professor Lincoln que seja 100 



criada uma instrução normativa interna para regulamentar a oferta de vagas disponíveis para 101 

preenchimento, considerando o impacto em disciplinas e professores de outros cursos. A proposta de 102 

cronograma e relatório de vagas disponíveis é colocada em votação e aprovada com o registro de um voto 103 

contrário e uma abstenção. Professor Luiz Mello sugere ao colegiado que seja feita uma reunião 104 

extraordinária para discussão exclusiva sobre o RGCG (Regulamento Geral dos Cursos de Graduação). Após 105 

várias sugestões de datas, decidiu-se que seria feita uma convocação extraordinária para os conselheiros a 106 

participarem de uma reunião no dia 03/10/2016 com pauta única para discussão do RGCG. Colocada em 107 

votação a proposta foi aprovada pelo colegiado.  Em seguida, Professora Gisele Gusmão começa a 108 

apresentação da proposta de alteração do RGCG mostrando as alterações sugeridas. Após apresentação do 109 

capítulo I do RGCG decidiu-se por continuar com a apresentação do RGCG na próxima reunião. Por falta de 110 

quórum no presente momento, a reunião foi encerrada. Para constar, eu, Elis Veloso Portela de Araújo, 111 

secretária da Câmara Superior de Graduação - do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC, 112 

lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos presentes. 113 


