
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SUPERIORDE GRADUAÇÃO DO 1 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE 2 
FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 30DE MAIODE 2016. 3 
Aos trinta dias do mês de maio 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 5 
de Graduação, juntamente com o Professor Leandro Luiz Galdino de Oliveira, Coordenador de 6 

Currículo e Avaliação e os seguintes conselheiros:1-Lincoln Lucílio Romualdo; 2-Alison Cleiton de 7 
Araújo; 3-José Pedro Machado Ribeiro; 4-Taciana Novo Kudo; 5-Margarete Martins Pereira Fereira; 8 
6-Osni Silva; 7-Demóstenes Ferreira Filho; 8-Edson José Benetti; 9-Adelair Helena dos Santos; 10-9 
Heloisa Helena de Carvalho Mello; 11-Ruth Minamisava; 12-Telma Alves Garcia; 13-Ricardo Lira 10 
de Rezende Neves; 14-Sirley Aparecida de Souza; 15-Angelita Pereira de Lima; 16-Andrea Pereira 11 

dos Santos; 17-Bráulio Romeiro; 18-Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado; 19-Saulo 12 
Germano Dallago; 20-Jean Carlos Nunes; 21-Antover Panazzolo Sarmento; 22-Izabella Peracini 13 
Bento; 23-Ulysses Rocha Filho; 24-Alessandra Gomes de Castro; 25-Valquíria da Rocha Santos 14 
Veloso; 26-Wagner Wilson Furtado; 27-Ariel Rodrigues Franco. Professor Luiz Mello justificou a 15 
ausência da Professora Gisele de Araújo Prateado Gusmão em decorrência de férias regulamentares. 16 

Em seguida professor Luiz Mello faz uma explanação acerca do cenário atual do Ministério da 17 
Educação devido a mudança de governo. Informa ainda a respeito da repercussão negativa do 18 

InterUFG para a imagem da universidade e que no próximo ano o nome da UFG não será vinculado 19 
ao evento. Em seguida Professor Lincoln Lucílio Romualdo dá informe a respeito de que o prédio 20 
administrativo da Regional Catalão está ocupado por um grupo de alunos reivindicando o retorno de 21 
algumas bolsas, a construção do centro de convivência e a casa do estudante. Em seguida professor 22 

Alisson Cleiton de Araújo informa que houve a chamada pública na Regional Goiás e achou 23 
interessante a data de matrícula da chamada pública em datas distintas das outras regionais 24 

garantindo assim um maior número de vagas preenchidas nos cursos da Regional Goiás. Professor 25 
Jean Carlos Nunes se apresenta como coordenador do curso de Educação Física da Regional Catalão, 26 
Professor Antover Panazzolo Sarmento da Engenharia Civil da Regional Catalão e Professor Sinval 27 

Martins de Sousa Filho representante eleito da Regional Catalão participam da reunião de Câmara 28 
Superior pela primeira vez. Professor Luiz passa para o ponto de pauta a respeito do quórum da 29 

Câmara Superior, principalmente no caso do representantes eleitos discentes e docentes, que tem 30 
participação praticamente nula, fato este que puxa o quórum para baixo. Dos representantes discentes 31 
que são 8(oito), sete não responderam, apenas o estudante Ariel Rodrigues Franco respondeu e 32 

compareceu a reunião da Câmara. No caso dos docentes, professor Luiz Mello informa que teve 33 

contato telefônico com alguns e pessoalmente com outros. Após esta conversa alguns professores 34 
manifestaram interesse em continuar fazendo representação na Câmara Superior. Diante desse 35 
cenário Professor Luiz informa que deixaria de contar com 2 votos e meio para cômputo do quórum e 36 

que a secretaria administrativa faça o monitoramento de participação dos conselheiros nas reuniões e 37 
que os conselheiros que tiverem 3(três) faltas consecutivas sem justificativa que sejam desligados 38 
sem ter novamente esta discussão em reunião de Câmara. Professor José Pedro Machado Ribeiro 39 

informa que acha importante a sintonia entre conselheiros titulares e suplentes para garantir a 40 
participação na reunião. Professor Ricardo Lira de Rezende Neves se manifesta favorável a 41 
manutenção dos conselheiros que tem interesse em continuar a fazer parte do colegiado. Em seguida 42 
passou-se a dar informes a respeito do Espaço das Profissões, professor Luiz Mello informa que a 43 
UFG não tem condições de remunerar os monitores. Em seguida faz um apelo aos coordenadores de 44 

curso para que se faça uma mobilização no sentido de convencer aos estudantes a participar do 45 

evento como monitor voluntário e que em contrapartida será fornecido um certificado de participação 46 

que poderá ser aproveitado como atividades complementares. Professor Luiz pede aos coordenadores 47 
que além de mobilizar os estudantes que envolvam os técnicos e os professores pois é uma momento 48 

em que a universidade está totalmente voltada para este evento. Elis Veloso Portela de Araújo 49 
informa que a coordenação do evento está utilizando mais de uma estratégia para cadastro e inscrição 50 
dos monitores.Em seguida passa-se a apreciar o próximo ponto de pauta que é a aprovação da ata do 51 
dia 18 de abril de 2016, que foi aprovada com duas abstenções. O próximo ponto de pauta trata-se de 52 
alteração do calendário acadêmico,  no que diz respeito a liberação de pré-requisito e na matrícula 53 
dos veteranos. Edyr Faria de Oliveira apresenta a proposta de liberação de pré ou co-requisito, 54 
apresentando o cenário atual e como ficaria com a nova proposta. Professora Telma Alves Garcia faz 55 

uma observação a respeito da proposta apresentada demonstrando preocupação com relação as vagas. 56 

 



Professor Luiz Mello responde que este é um risco que o estudante corre. Professor Ricardo Lira 57 
informa que a proposta apresentada contempla o objetivo proposto e por questão de ordem não cabe 58 
maiores discussões a respeito desse assunto na reunião de Câmara. Edyr esclarece que o estudante 59 
que tiver a solicitação de quebra de pré-requisto deferida não significa que terá vaga garantida na 60 

disciplina. Professor Luiz informa que a manifestação de quebra de pré-requisito não é exclusiva do 61 
coordenador e sim do Conselho Diretor. Professor Wagner Wilson Furtado questiona se o aluno terá 62 

a vaga garantida quando entra com o processo de quebra de pré-requisito e o professor Luiz responde 63 
que caso seja necessário cria-se uma vaga para esse estudante, a depender da especificidade de cada 64 
caso. Professor José Pedro questiona como seria o trâmite interno dentro das unidades acadêmicas e o 65 
professor Luiz informa que não tem intenção em adentrar na autonomia do Conselho Diretor, o que 66 
interessa para a PROGRAD é que esta decisão esteja disponível no prazo de 15 dias. A proposta de 67 

alteração do calendário acadêmico com relação a quebra de pré-requisitos foi aprovada por 68 
unanimidade. Logo em seguida Edyr continua a apresentar a proposta de alteração na matrícula, 69 
principalmente no que diz respeito a supressão da matrícula livre para o segundo semestre de 2016, 70 
pois esta não está sendo muito efetiva na universidade e consequentemente causando problemas no 71 
SIGAA (Sistema de Gestão Acadêmico) devido ao grande número simultâneo de transações feitas no 72 

sistema acadêmico. O servidor Igor informa que do ponto de vista técnico pensou-se em alternar 73 
algumas fases da matrícula ou até mesmo suprimir a etapa da matrícula livre. Em seguida o servidor 74 

Daniel informa que o processamento da matrícula livre ocorre em tempo real, diferente das outras 75 
etapas da matrícula em que o processamento é feito posteriormente. Da forma como o sistema está 76 
implementado para se fazer a confirmação das informações o sistema não comporta esse grande 77 
número de comandos solicitados ao mesmo tempo pela comunidade acadêmica. Professor Luiz 78 

demonstra uma preocupação no aumento da solicitação de inclusão de disciplinas na segunda etapa 79 
da matrícula, podendo acarretar uma sobrecarga nas coordenações de curso durante o período de 80 

acréscimo e exclusão de disciplinas. Igor informa que para otimizar a questão da matrícula é 81 
necessário fazer alterações na oferta das disciplinas. Professor Demóstenes Ferreira Filho questiona 82 
como ficará a questão do Núcleo Livre. Edyr responde que no momento de matrícula normal o 83 

estudante visualiza todas as disciplinas ofertadas como Núcleo Livre independente de ter vagas ou 84 
não. Professor Luiz Mello propõe ao colegiado que haja um bom trabalho de comunicação com os 85 

coordenadores de curso e a comunidade acadêmica no sentido de melhorar o processo de matrícula 86 
na UFG.A proposta foi colocada em votação e foi aprovada com uma abstenção. O próximo ponto de 87 
pauta diz respeito a data de colação de grau do primeiro semestre de 2016 e a alteração da resolução 88 

que trata sobre a cerimônia de colação de grau na UFG. Professor Luiz pede para incluir como ponto 89 

de pauta o trabalho da comissão que fez análise da alteração dos pesos das notas do ENEM para 90 
ingresso na UFG, colocado em votação, foi aprovado a inclusão do ponto de pauta. Em seguida 91 
professora Daiana faz apresentação da proposta de calendário de colação de grau para os cursos com 92 

concluintes no primeiro semestre de 2016. A proposta foi aprovada por unanimidade. Logo após 93 
passa-se a apresentação da proposta de alteração da resolução de cerimônia de colação de grau. 94 
Professora Daiana apresenta os problemas que a UFG tem atualmente nas cerimônias de colação de 95 

grau e as melhorias que podem ser colhidas com alteração na resolução vigente. Professora Valquíria 96 
da Rocha Santos Veloso informa que em relação aos procedimentos do CGA (Centro de Gestão 97 
Acadêmica) houve mudança, uma vez que atualmente é feito um único processo de colação de grau 98 
para cada curso e não mais de forma individual, assim como na entrega nos diplomas que agora é 99 
feita por servidores do CGA e não mais pela ASCOM (Assessoria de Comunicação) como era feita 100 

anteriormente. Professora Adelair Helena dos Santos argumenta que é muito válida a proposta de 101 

reestruturação da resolução de cerimônia de colação de grau, pois é um momento único na vida de 102 

muitos estudantes e famílias. Professor José Pedro fala sobre o curso da Educação Intercultural 103 
indígena argumentando que a reformulação prejudicaria o curso e causaria uma maior exclusão dos 104 

estudantes tendo em vista que o curso ocorre no período de recesso dos cursos regulares. Professor 105 
Luiz Mello responde que a proposta não cria nenhum tipo de constrangimento em relação a resolução 106 
anterior, e que no caso do curso da Educação Intercultural indígena foi cogitado até fazer duas 107 
colações de grau para este curso, uma atendendo toda a especificidade do curso e outra junto com a 108 
Faculdade de Letras.A proposta de reestruturação da resolução de cerimônia de colação de grau foi 109 
aprovada por unanimidade. Em seguida professor Leandro Luis Galdino de Oliveira fala sobre o 110 
trabalho da comissão sobre os pesos e  a nota mínima por curso em relação ao SISU (Sistema de 111 

Seleção Unificada), onde após várias discussões a comissão chegou a conclusão de que não seria 112 



possível definir no presente momento uma nota mínima para a UFG toda, sendo necessário um 113 
estudo maior a respeito desse comportamento. A única mudança seria com relação aos pesos para os 114 
cursos de Engenharia da EMC (Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação), solicitada 115 
pela própria Escola. Professor Leandro Luís apresenta como ficaria os pesos para os cursos da EMC 116 

conforme sugerido pela comissão. Professor Luiz Mello informa que foi a PROGRAD que solicitou 117 
que se fizesse uma reflexão mais ampliada e aprofundada a respeito de se estabelecer uma nota 118 

mínima por curso, tendo em vista a dificuldade de se preencher as vagas em alguns cursos. Professor 119 
José Pedro acha interessante que este mesmo estudo seja feito para os cursos das áreas de exatas. 120 
Professor Osni Silva analisando a proposta acha complicado tendo em vista que os alunos tem grande 121 
dificuldade com relação aos conceitos das áreas de Ciências da Natureza. Professor Wagner Wilson 122 
Furtado informa que a prova de Matemática tem 45(quarenta e cinco) questões enquanto que 123 

Ciências da Natureza são 15(quinze) questões de Física, Química e Biologia, foi pensando nessa 124 
lógica que se definiu esta metodologia de pesos para as áreas de conhecimento do ENEM(Exame 125 
Nacional do Ensino Médio). Professor Ricardo Lira pondera que esta tecnificação, racionalização, 126 
instrumentalização na universidade, em detrimento da formação ética, filosófica e cultural dos 127 
estudantes, propondo assim uma reflexão mais ampla a respeito dos pesos nas provas do ENEM. 128 

Professor Demóstenes informa que a sugestão de mudanças nos pesos na nota no ENEM, 129 
principalmente na área de Matemática se dá pelo fato de ter muitos estudantes ingressando no curso 130 

de engenharia sem ter base para fazer cálculos básicos utilizando regra de três, por exemplo, fato este 131 
que causa um grande número de retenção ao longo do curso. Por fim Professor Luiz sugere que a 132 
comissão faça uma consulta a todos os cursos de engenharia da universidade e que na próxima 133 
reunião traga uma proposta mais aprofundada e que seria temerário aprovar a proposta pelo fato de a 134 

mesma não constar na pauta. Em seguida passa-se a análise do item nº 31, processo nº 135 
23070.002637/2016-92 de interesse da Thayanne Gabryelle Martins Souza- Engenharia de Minas- 136 

Regional Catalão, a qual foi concedida o direito a voz a estudante. Professor Edson Benetti pede 137 
alguns esclarecimentos a estudante e com isso detecta que o processo está mal instruído, pois não 138 
condiz com o pedido pleiteado. Diante da situação professor Lincoln solicita vistas ao processo e irá 139 

apresentar parecer na próxima reunião. Considerando o horário previsto para o término da reunião, o 140 
presidente da mesa procede o encerramento dos trabalhos. Para constar, eu, Elis Veloso Portela de 141 

Araújo, secretária da Câmara Superior de Graduação - do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 142 
Cultura – CEPEC, lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue 143 
assinada pelos presentes. 144 


