
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, 1 

EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2017. 2 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no Auditório 3 
da Biblioteca Central, reuniram-se sob da Profª. Gisele de Araújo Prateado Gusmão, Pró-Reitora 4 

Adjunta de Graduação, os seguintes conselheiros: 1. Adelair Helena dos Santos; 2. Ana Lorym 5 
Soares; 3. Ana Paula Pinheiro Zago; 4. Antover Panazzolo Sarmento; 5. Carlos Augusto Oliveira 6 

Diniz; 6. Carlos Eduardo Henning; 7. Cleidna Aparecida de Lima; 8. Daiana Paula Pimenta; 9. Denis 7 
Richter; 10. Edson José Benetti; 11. Edyr Faria de Oliveira; 12. Heloísa Helena de Carvalho Mello; 8 
13. Henrique Trevizoli Ferraz; 14. Isabella Peracini Bento; 15. Jean Carlos Nunes; 16. José Pedro 9 
Machado Ribeiro; 17. Kamilla Rodrigues Coelho Fidelis; 18. Lincoln Lucílio Romualdo; 19. 10 
Margarete Martins Pereira Ferreira; 20. Osni Silva; 21. Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado; 11 

22. Ricardo Lira de Rezende;  23. Sandra Aparecida Benite Ribeiro; 24. Saulo Bruno Silveira e 12 
Souza; 24. Silvana Coleta Santos Pereira; 25. Taciana Novo Kudo;  26. Telma Alves Garcia; 27. 13 
Thiago Suman Santoro; 28. Valquíria da Rocha Santos Veloso; 29 Wagner Wilson Furtado.  Não 14 
houve justificativa de ausência.  Professora Gisele Gusmão inicia a reunião com informações gerais. 15 
Professora Gisele Gusmão justifica a ausência do Professor Luiz Mello. Professora Gisele Gusmão  16 

solicita aos coordenadores novatos que se apresentem ao colegiado. Professora Gisele Gusmão 17 

informa a respeito da resolução de integração entre os diversos níveis de ensino na UFG e que no dia 18 
10 de abril terá uma reunião conjunta das três Câmaras Superiores para discutir a respeito da 19 

resolução. Informa ainda que o RGCG (Regulamento Geral dos Cursos de Graduação) está em 20 
discussão e que será necessário ter mais uma reunião extraordinária para finalizar a discussão a 21 
respeito do RGCG. Outro informe é que foi aprovado o calendário acadêmico das Regionais Catalão, 22 

Goiás e Jataí. Com relação a matrícula do SISU (Sistema de Seleção Unificada) da Regional Goiânia 23 
ainda está prevista mais duas etapas a serem realizadas e mais sete etapas nas regionais Catalão, 24 
Goiás e Jataí. Professora Gisele Gusmão informa como funciona as chamadas regulares do MEC 25 

(Ministério da Educação e Cultura) para o SISU e a chamada pública na UFG. Passando para o 26 
próximo ponto de pauta que trata das atas: Ata do dia 03 de outubro de 2016 – colocada em aprecição 27 

a ata foi aprovada com três abstenções. Ata do dia 19 de dezembro de 2016 – colocada em apreciação 28 
foi aprovada com 4 abstenções. Professora Maria Silvério Diretora da Biblioteca Central faz uma 29 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela biblioteca da UFG para o docentes e discentes. O 30 

treinamento pode ser feito tanto na Biblioteca Central localizada no campus samambaia quanto no 31 

campus Colemar Natal e Silva, além de ser realizado também nas bibliotecas das regionais. Passando 32 
para o próximo ponto de pauta passa-se a análise do processos de recurso contra exclusão. A 33 
estudante Bruna Cristina Satie Abe tem direito a voz e faz a sua defesa referente ao processo do Item 34 
21 - processo nº 23070.002453/2017-07 de interesse de Bruna Cristina Satie Abe – Engenharia 35 

Elétrica – relatado pelo conselheiro José Pedro Machado Ribeiro – deferido – parecer aprovado por 36 
unanimidade. Processo de quebra de pré-requisito. Item 37 – processo nº 23070.011715/2016-03 de 37 
interesse de Eduardo Matos de Souza – Engenharia Civil – Regional Catalão – relatado pelo 38 
conselheiro Osni Silva – deferido – parecer aprovado por unanimidade. Processos de recurso contra 39 
exclusão: Item 9 – processo nº 23070.010778/2016-82 de interesse de Janderson Raphael Santos 40 

Moura – Administração – relatado pelo conselheiro Thiago Suman Santoro – deferido – parecer 41 
aprovado com uma abstenção. Item 11 – processo nº 23070.010911/2016-80 de interesse de Hugo 42 
Vitor di Oliveira – Agronomia – Goiânia – relatado pelo conselheiro Ricardo Lira de Rezende – 43 
deferido – parecer aprovado por unanimidade. Item 13 – processo nº 23070.009758/2016-74 de 44 
interesse de Fábio André Neto – Medicina Veterinária – relatado pela conselheira Margarete Martins 45 

Pereira Ferreira – deferido – parecer aprovado por unanimidade. Item 15 – processo nº 46 
23070.000684/2017-78 – de interesse de Rafael de Souza Barreto – Engenharia Florestal – relatado 47 

pelo conselheiro Denis Richter – indeferido – parecer aprovado com uma abstenção. Item 16 – 48 
processo nº 23070.000923/2017-90 de interesse de Luciano Alexandre de Freitas – Engenharia da 49 
Computação – relatado pelo conselheiro Denis Richter – deferido – parecer aprovado por 50 
unanimidade. Item 17 – processo nº 23070.014291/2016-61 de interesse de Rhayanne Caroline 51 
Gomes de Lima – Enfermagem – relatado pelo conselheiro Thiago Suman Santoro -  deferido – 52 
parecer aprovado por unanimidade. Item 18 – processo nº 23070.002364/2017-52 de interesse de 53 
Frederico Linhares Silva – Administração – indeferido – parecer aprovado com uma abstenção. Item 54 
19 – processo nº 23070.002355/2017-61 de interesse de Emerson Alexandre Souza Gomes – Ciências 55 

 



Sociais – relatado pelo conselheiro Saulo Bruno Silveira e Souza – deferido – parecer aprovado com 56 
uma abstenção. Item 20 – processo nº 23070.000760/2017-45 de interesse de Patrícia Gomes Fonseca 57 
– Pedagogia – relatado pelo conselheiro José Pedro Machado Ribeiro – deferido – parecer aprovado 58 
por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta passa-se a falar do item 4 que trata dos 59 

pesos do SISU (Sistema de Seleção Unificada). Professor Wagner Wilson faz apresentação da 60 
proposta para os pesos do SISU 2018 informando quais cursos mandaram informações a respeito dos 61 

pesos, mas nem todos os cursos responderam ao documento que foi encaminhado para todas as 62 
unidades acadêmicas solicitando manifestação a respeito da proposta dos pesos propostos pela 63 
comissão de análise dos pesos do SISU na UFG. Informa ainda quais cursos mudaram de área e quais 64 
cursos fizeram propostas de pesos diferente da proposta apresentada.  Professor Wagner Wilson 65 
informa das implicações de se ter vários pesos para diversos cursos, pois só o Reitor e o 66 

Representante Institucional pode assinar o Termo de Adesão e para cada curso precisa cadastrar os 67 
pesos para cada área do conhecimento. Professor Henrique questiona se nos pesos apresentados na 68 
proposta se já contempla todas as regionais. Professor Wagner Wilson informa que já  está 69 
contemplado as propostas que foram enviados no prazo estabelecido. Professor Henrique questiona 70 
se é possível fazer proposta com pesos diferentes para a área de Ciências Agrárias para a Regional 71 

Goiânia e Regional Jataí. Professor Wagner Wilson informa que não seria prudente porque os 72 
estudantes são da UFG e não de regionais ou cursos fragmentados. Professor Thiago Suman 73 

questiona se ainda há um tempo para envio de propostas pois o curso de Filosofia discorda dos pesos 74 
apresentados para as Ciências Humanas. Professora Gisele Gusmão informa que já estamos com os 75 
prazos extrapolados para divulgação desses pesos para que o estudantes não sejam prejudicados com 76 
a abertura das inscrições para o ENEM 2017 (Exame Nacional do Ensino Médio). Professor Ricardo 77 

Lira pondera que não vê grandes problemas da Câmara Superior aprovar os pesos para o SISU -2018 78 
e posteriormente voltar a se discutir esses pesos para outros processos seletivos. Professor Henrique  79 

Trevizoli pondera que na Unidade Acadêmica deles foi feito um grande esforço para fechar a 80 
proposta e que no mínimo a proposta apresentada por eles deveriam ser contemplada. Professor 81 
Henrique Trevizoli questiona se ainda é possível acrescentar um peso bônus para alguns cursos por 82 

regionalismo. Professor Wagner Wilson informa que esta discussão já foi abordada na Câmara 83 
Superior de Graduação e que foi definido que não deveria ter este bônus regional. Professor Wagner 84 

Wilson informa que foi feito uma pesquisa a nível nacional e apenas 5(cinco) universidades utilizam 85 
este sistema de bonificação. Professora Gisele Gusmão informa que a Procuradoria Federal junto a 86 
UFG deu parecer contrário a este sistema de bonificação para processos seletivos de ingresso na 87 

UFG. Professora Sandra Benitti solicita que seja contemplado a proposta apresentada pela Ciências 88 

Agrárias da Regional Jataí. Professora Taciana Novo Kudo informa que a decisão para os cursos do 89 
Instituto de Informática foi feita conjuntamente com a regionais e enfatiza que a proposta deverá ser 90 
aprovada ainda na reunião de hoje. Professor Thiago Suman solicita a dilação de prazo por pelo 91 

menos mais uma ou duas semanas. Professor Ricardo Lira sugere que a proposta seja aprovada pois 92 
esta questão dentro das Unidades Acadêmicas ainda é muito polêmica e que a apreciação nos 93 
Conselhos Diretores seja um pouco mais ágil para evitar maiores transtornos posteriormente. 94 

Professora Gisele Gusmão coloca a proposta em votação com a ressalva de que os cursos de Filosofia 95 
da Regional Goiânia e Medicina Veterinária possa mudar de grupo, sendo que a resposta para esta 96 
decisão deverá ser apresentada a PROGRAD até o dia 31 de março de 2017. Colocada em apreciação 97 
a proposta foi aprovada com uma abstenção.  Professora Gisele Gusmão informa que os pesos 98 
aprovados será utilizados para  o Edital de Preenchimento de Vagas Disponíveis que está previsto 99 

para ser publicado no dia 14 de setembro . Passando para o próximo ponto de pauta que diz respeito 100 

aos processos diversos. Item 24 – processo nº 23070.010090/2013-41 de interesse de  Juan Carlos 101 

Morales Rocha – Direito/Peru – relatado pela conselheira Telma Alves Garcia – indeferido – parecer 102 
aprovado com uma abstenção. Item 25 – processo nº 23070.000800/2017-59 de interesse de Lauro 103 

Lopes Leandro Pariko Ekureu – Educação Intercultural Indígena – Edital 60/2016 – Recurso contra  104 
processo seletivo – analisado pela conselheira Sirley Aparecida de Souza – deferido – parecer 105 
aprovado por 11(onze) votos favoráveis, 8(oito) votos contrários e 2(duas) abstenções . Professora 106 
Gisele Gusmão informa que na reunião do CEPEC do dia 24 de março de 2017 a resolução de 107 
revalidação de diplomas foi aprovada observando as normas vigentes com a adesão da UFG a 108 
plataforma Carolina Bore. Professora Gisele Gusmão informa ainda que a resolução de disciplinas 109 
isoladas também está passando por reformulação. Passando para o próximo ponto de pauta que trata 110 

de Quebra de pré-requisito. Item 36 – processo nº 23070.012196/2016-14 de interesse de Marco 111 



Túlio Gonçalves Guimarães – Engenharia de Minas de Catalão – relatado pelo conselheiro Osni Silva 112 
– indeferido – parecer aprovado por unanimidade. Item 38 – processo nº 23070.012926/2016-95 de 113 
interesse de Hugo Martins Andrade – Medicina Veterinária – Jataí – relatado pela conselheira Daiana 114 
Paula Pimenta – deferido – parecer aprovado com 12(doze) votos favoráveis, 8(oito) contrários e uma 115 

abstenção. Considerando o horário previsto para o término da plenária, a reunião é encerrada. Para 116 
constar, eu, Elis Veloso Portela de Araújo, secretária da Câmara Superior de Graduação - do 117 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC, lavrei a presente ata, que depois de lida, 118 
se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos presentes. 119 


