
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA SUPERIOR DE 1 

GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E 2 
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 03 DE 3 
OUTUBRO DE 2016. 4 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no 5 
auditório da Biblioteca Central no campus samambaia, reuniram-se sob a presidência do 6 
Prof. Luiz Mello de Almeida Neto, Pró-Reitor de Graduação, juntamente com Profª. 7 
Gisele de Araújo Prateado Gusmão, Pró-Reitora Adjunta de Graduação, e os seguintes 8 
conselheiros: 1 - Adelair Helena dos Santos; 2 - Agustina Rosa Echeverria; 3 - Alison 9 

Cleiton de Araújo; 4 - Ana Paula Pinheiro Zago; 5 - Angelita Pereira de Lima; 6 - 10 
Antover Panazzolo Sarmento; 7 - Carlos Eduardo Henning; 8 - Demóstenes Ferreira 11 
Filho;  9 - Edson José Benetti;  10 - Edyr Faria de Oliveira;  11 - Heloísa Helena de 12 

Carvalho Mello; 12 - Henrique Trevizoli Ferraz; 13 - Izabella Peracini Bento; 14 - Jean 13 
Carlos Nunes; 15 - Júlio Orestes da Silva; 16 - Lincoln Lucílio Romualdo; 17 - 14 
Margarete Martins Pereira Ferreira; 18 - Marta Cristina Colozza Bianchi; 19 - Matheus 15 
Hoffmann Pfrimer;  20 - Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado; 21 - Ricardo 16 

Lira de Rezende; 22 - Rita Maria Devós Ganga; 23 - Saulo Germano Dallago; 24 - 17 
Sirley Aparecida de Souza; 25 - Taciana Novo Kudo; 26 - Telma Alves Garcia; 27 - 18 
Thaís Gabrielly Fernandes Sousa; 28 -  Valquíria da Rocha Santos Veloso. Justificaram 19 
ausências os seguintes conselheiros: Denis Richter, Osni Silva, Silzia Alves Carvalho e 20 

Sinval Martins de Sousa Filho. Professor Luiz Mello inicia a reunião dando os informes, 21 
solicitando que seja apreciado apenas um processo de nº 23070.011138/2015-09 de 22 
interesse de Kathia Alves Rosa - Curso de Direito da Regional Goiás - relatado pelo 23 

conselheiro Alison Cleiton de Araújo - deferido - parecer aprovado por unanimidade.  24 

Professor Luiz Mello informa que a reunião do dia 31 de outubro vai ser conjunta das 25 
três Câmaras Superiores e que com isso seria necessário marcar uma reunião 26 
extraordinária para o dia 21 de novembro e mantendo a do dia 28 de novembro que é a 27 

ordinária da Câmara Superior. Professor Luiz Mello informa que a Edyr trouxe no final 28 
da reunião do dia 26/09/2016 a discussão referente ao índice de prioridade com relação 29 

a matrícula. Professor Luiz Mello solicita que este assunto seja discutido na Câmara 30 
Regional e que se faça uma discussão junto ao CERCOMP para discutir a viabilidade 31 
dessas alterações no sistema acadêmico. Professor Luiz Mello sugere que se tivermos 32 

temas muito conflituosos e que demande muito tempo de debate, que estes itens fiquem 33 
para o final para que possamos avançar na discussão do RGCG (Regulamento Geral dos 34 

Cursos de graduação). Em seguida passa-se para o ponto de pauta que trata do RGCG: 35 
Capítulo I -Seção III - Do estágio Curricular - Artigos do 17 ao 19. O artigo 19 traz 36 

inovações bem como o artigo 24 parágrafo único. Professor Ricardo Lira questiona que 37 
de acordo com o RGCG temos os princípios estabelecidos para aproveitamento de 38 
disciplinas e para o extraordinário domínio de conteúdo, diante disso indaga se a 39 
legislação do estágio permite esse aproveitamento, com a possibilidade de os 40 
coordenadores de curso criar alguns mecanismos de aproveitamento. Professor 41 

Lawrence Gonzaga informa que este ponto será discutido no item aproveitamento de 42 
disciplinas no artigo 91 da proposta do RGCG. Professora Angelita Lima questiona a 43 
respeito das normas gerais em relação a legislação específica, no caso o RGCG, que 44 
propõe que os alunos façam o estágio no seu próprio local de trabalho. Professor 45 
Lawrence Gonzaga esclarece que não será obrigatório para todos os cursos e que 46 

somente os cursos que acharem viável irão utilizar desse mecanismo. Colocada em 47 
votação a Seção III do capítulo I referente a parte do estágio curricular foi aprovada por 48 

unanimidade. Seção II - Capítulo I - Da Organização do Currículo dos cursos de 49 
Graduação - professora Gisele Gusmão informa que foi retirado o parágrafo 5 do artigo 50 

 



12, pois o que estava previsto neste parágrafo não passa pelo Conselho Diretor.  No 51 

artigo 14 parágrafo 3º, professor Lawrence Gonzaga faz um esclarecimento que após a 52 
realização do estágio curricular obrigatório que o estudante tenha uma motivação para 53 
retornar a universidade para solicitar aproveitamento como carga horária de atividades 54 

complementares, desde que não ultrapasse o limite de 50% da carga horária prevista 55 
para esta modalidade de atividades. O artigo 15 por demandar uma discussão mais 56 
aprofundada será discutido ao final do RGCG. Professora Gisele Gusmão informa que o 57 
artigo 16 trata da hora aula e o texto é exatamente o que está na lei da hora aula com 58 
destaque para a especificidade do turno noturno, cabendo a cada Regional aderir ou não 59 

a redução da hora aula. Professor Ricardo Lira questiona se a comissão discutiu a 60 
questão das aulas expositivas, práticas e laboratoriais. Professora Gisele Gusmão 61 
responde que a lei utiliza exatamente estes termos. Professora Taciana Novo Kudo 62 

informa que nem toda aula prática é laboratorial. Após discussão chegou-se a conclusão 63 
de manter a denominação teórica e prática.  Edyr Oliveira faz sugestão de alteração no 64 
parágrafo 1º do art. 13 e no artigo 8º do RGCG. Após discussão a Seção II - Capítulo I - 65 
é aprovada por unanimidade. Em seguida passa-se para discussão do Capítulo II - Seção 66 

I - Do ingresso  - Artigos 31 e 32. Colocada em votação a Seção foi aprovada por 67 
unanimidade.  Capítulo II - Seção II - Do vínculo do estudante regular - Artigos 33; 34; 68 
35; 36; 37; 38. Após discussão das alterações a proposta foi aprovada por unanimidade. 69 
Capítulo II - Seção III - Do Estudante Especial - Professor Ricardo Lira questiona como 70 

ficará a questão dos alunos que serão integrados do Ensino Médio com a Graduação e a 71 
Pós Graduação e vice-versa. Professora Gisele informa que o RGCG está prevendo a 72 
integração dos três níveis de ensino e que o aluno não será considerado na situação de 73 

aluno especial. Após discussão da seção III - capítulo II - foi aprovada por unanimidade. 74 

Na sequência passa-se a discutir o Capítulo III - Seção I-  Da oferta de componentes 75 
curriculares - composta pelos artigos 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50. Edyr Oliveira 76 
sugere alteração no Item V do artigo 43, acrescentando o termo "com reserva de vagas 77 

se for o caso". Após discussão foi colocada em votação o capítulo III - seção I - 78 
aprovada por unanimidade.  Em seguida o Capítulo III - Seção II - Dos artigos 51; 52; 79 

53; 54 e o 55 com mudança substancial que antes multiplicava  o TI por 80 e que agora 80 
muda para 10 o TI. Professor Luiz Mello questiona aos conselheiros se o colegiado quer 81 
discutir o artigo agora ou que se leve para as Câmaras Regionais. Professor Lincoln 82 

informa que já foi discutido na Câmara Regional de Catalão. Professora Gisele informa 83 
que já foi discutido com na Câmara Regional de Goiânia só que não foi destacado esse 84 

item com muita ênfase. Edyr Oliveira informa que é uma mudança relativamente 85 
simples e que acha que o CERCOMP não terá grandes problemas para fazer atualização 86 

no sistema acadêmico da UFG. Professor Henrique questiona a Edyr qual foi a o 87 
fundamento para que se chagar a esse índice 10. Edyr Oliveira informa que foi através 88 
de cálculos e demonstrações em planilhas específicas de índices acadêmicos dos 89 
estudantes visando uma maior garantia aos estudantes de permanecer no fluxo do curso. 90 
Professora Taciana Novo Kudo  questiona como ficaria a questão dos alunos que já 91 

estão fora do fluxo na etapa de transição. Edyr Oliveira informa que o conceito da 92 
fórmula não é punir o estudante, avaliando apenas os dois últimos semestres do 93 
acadêmico e não toda a vida acadêmica do estudante. Informa ainda que a nova fórmula 94 
tentou minimizar o privilégio dos alunos veteranos em relação aos alunos novatos que 95 
estão no fluxo do curso. Professor Edson Benetti faz uma reflexão no sentido de que ao 96 

invés de mexermos tanto em fórmulas para garantir o fluxo regular do estudante no 97 
curso e só depois fazer a aplicação da fórmula. Edyr Oliveira informa que com a 98 

aplicação da fórmula a discrepância diminui e que alguns veteranos que tem grande 99 
índice de reprovação vai ter o seu índice de prioridade bem menor. Professora Taciana 100 



Novo Kudo parabeniza a comissão pelo trabalho realizado e que ela acha prudente 101 

implementar as modificações propostas pela comissão. Professora Heloísa Helena 102 
informa que praticamente todo semestre ela tem estudantes do fluxo que fica fora das 103 
vagas e que ela entra em contato com o professor e pede para o professor aumentar as 104 

vagas da disciplina para que o estudante não fique fora do fluxo. Professora Gisele 105 
Gusmão apresenta uma mudança no artigo 57 parágrafo 3 que trata do arredondamento 106 
de notas. A Seção II - Capítulo III- começa no artigo 51 e vai até o artigo 64 com 107 
alterações substanciais no artigo 55. Professor Lincoln Lucílio Romualdo faz sugestão 108 
referente à modificação no art. 56, item I e a professora Gisele Gusmão acata a sugestão 109 

apresentada pelo docente. Professor Ricardo Lira pondera que os alunos do fluxo do 110 
curso têm prioridade e que ainda permanece algumas dúvidas em relação ao cálculo 111 
desse índice acadêmico. Professor Ricardo Lira sugere que seja incluído um parágrafo 112 

no RGCG para esclarecer o significado do índice de prioridade. Professor Luiz Mello 113 
pondera que seria uma ingerência muito grande e que isso enrijece muito o RGCG, que 114 
é necessário a negociação do coordenador do curso juntamente com o estudante. 115 
Professora Taciana Novo Kudo pontua que a única exceção a considerar é os casos de 116 

alunos formandos e que nos demais casos deve seguir o índice de prioridade. Professora 117 
Adelair Helena enfatiza que não se deve deixar de considerar o índice de prioridade e 118 
que a conversa com os coordenadores de curso é necessária. Professor Lincoln Lucílio 119 
informa que a intenção da comissão foi valorizar os estudantes que estão no fluxo do 120 

curso para que estes se mantenham no fluxo. Após discussão a seção II - capítulo III foi 121 
aprovada por unanimidade. Em seguida passa-se a analisar a seção III - Capítulo III, 122 
professora Gisele Gusmão informa que ocorreu uma pequena mudança no texto nos 123 

artigos 66, inciso III e artigo 68. Edyr Oliveira informa que a questão da matrícula livre 124 

só faz sentido se ela ocorrer próximo ao início das aulas, uma vez que se isso for feito 125 
muito depois o estudante pode já entrar reprovado na disciplina que ele conseguir no 126 
acréscimo. Professor Ricardo Lira informa que a demanda de estudantes que não 127 

conseguem realizar a matrícula ainda é muito grande, e que este parágrafo otimiza a 128 
situação de inclusão dos estudantes em disciplinas de Núcleo Livre, uma vez que a 129 

universidade tem dificuldade de ofertar vagas em disciplinas de Núcleo Livre para todos 130 
os estudantes. Pondera ainda que as coordenações de cursos juntamente com a 131 
PROGRAD façam as inclusões em um curto espaço de tempo para evitar que os 132 

estudantes tenham dificuldade para acompanhar o andamento das disciplinas. Professora 133 
Marta Cristina Colozza sugere que as vagas remanescentes em disciplinas ofertadas 134 

regularmente, após o período de acréscimo e cancelamento, sejam disponibilizadas 135 
como Núcleo Livre. Edyr Oliveira informa que no período de acréscimo o estudante tem 136 

condições de visualizar todas as disciplinas ofertadas na universidade no semestre 137 
letivo. Informa ainda que observa a necessidade de que deve-se rever alguns 138 
procedimentos e ferramentas que o sistema oferece. Professor Júlio Orestes sugere que 139 
seja feita uma segunda possibilidade de acréscimo e exclusão de disciplinas na segunda 140 
semana de aula, fazendo com que os alunos não fiquem com horários ociosos em caso 141 

de acréscimo rejeitado por falta de vagas. Edyr Oliveira informa que se pensa em 142 
sugerir um período de matrículas depois do período de acréscimo e que este período 143 
seria destinado para as disciplinas de Núcleo Livre. Edyr pondera que a proposta do 144 
Professor Júlio é interessante e que isso pode ser feito mediante a resolução do 145 
problema de acessos simultâneos no sistema acadêmico. A seção III - capítulo III - 146 

compreende do artigo 56 ao artigo 71, após discussões foram feitas algumas sugestões 147 
de alteração e estas foram acatadas. Submetida a votação a seção foi aprovada por 148 

unanimidade. Seção IV- Do trancamento de Matrícula - começa no artigo 72 e vai até o 149 
artigo 81. Professor Luiz pontua que a sugestão da Procuradoria Jurídica junto a UFG 150 



referente ao artigo 80 do RGCG não está muito clara, sugerindo que a proposta 151 

apresentada pela comissão está mais completa. Após discussão a proposta da Seção IV - 152 
Capítulo III - foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Professora 153 
Marta Cristina sugere que o período de cancelamento de disciplinas seja maior que o 154 

período de acréscimo, com o objetivo de que o estudante tenha possibilidade de excluir 155 
a disciplina quando este verifica que não tem condições de continuar a cursar a 156 
disciplina no semestre em curso. Professora Taciana Novo Kudo mostra preocupação 157 
com essa possibilidade de ampliar o período de cancelamento de disciplinas temendo 158 
que isso possa banalizar o processo da matrícula em toda universidade. Capítulo IV - Da 159 

Avaliação, da Segunda Chamada de Avaliação, da Revisão de Nota, da Frequência, da 160 
Revisão de Frequência, do Aproveitamento de Componentes Curriculares e de 161 
Atividades Complementares – Seção I – Da Avaliação – Artigo 82 § 8 teve uma 162 

alteração que está sendo proposta a inclusão no RGCG.  Colocada em votação a Seção I 163 
- Capítulo IV - foi aprovada por unanimidade. Considerando o horário previsto para o 164 
término da reunião, o presidente da mesa procede o encerramento dos trabalhos. Para 165 
constar, eu, Elis Veloso Portela de Araújo, secretária da Câmara Superior de Graduação 166 

- do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC, lavrei a presente ata, 167 

que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos presentes. 168 

 169 


