
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 1 

DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA 2 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 3 
2016. 4 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze 5 
horas, na sala 2 do Centro de Eventos, reuniram-se sob a presidência do Prof. Luiz 6 
Mello de Almeida Neto, Pró-Reitor de Graduação, juntamente com Profª. Gisele de 7 
Araújo Prateado Gusmão, Pró-Reitora Adjunta de Graduação, e os seguintes 8 
conselheiros: 1- Adelair Helena dos Santos; 2- Alison Cleiton de Araújo; 3- Ana Paula 9 

Pinheiro Zago; 4- Angelita Pereira de Lima; 5- Antover Panazzolo Sarmento; 6- Carlos 10 
Eduardo Henning; 7- Cleber Douglas Lucínio Ramos; 8- Demóstenes Ferreira Filho; 9- 11 
Denis Richter; 10- Edson José Benetti; 11- Heloisa Helena de Carvalho Mello; 12- Jean 12 
Carlos Nunes; 13- Júlio Orestes da Silva; 14- Lincoln Lucilio Romualdo; 15- Margarete 13 
Martins Pereira Ferreira; 16- Marta Cristina Colozza Bianchi; 17- Neuma Chaveiro; 18- 14 

Ricardo Lira de Rezende; 19- Sandra Aparecida Benite Ribeiro; 20- Sinval Martins de 15 

Sousa Filho; 21- Taciana Novo Kudo; 22- Telma Alves Garcia; 23- Thaís Gabrielly 16 

Fernandes Sousa; 24- Thiago Suman Santoro; 25- Valquíria da Rocha Santos Veloso. 17 
Justificaram ausência, os seguintes conselheiros: Henrique Trevizoli Ferraz, Ruth 18 
Minamisava, Ana Lorym Soares. Professor Luiz Mello inicia falando a respeito da 19 
reunião extraordinária que ocorrerá no próximo dia 03 de outubro de 2016. Professor 20 

Luiz Mello inicia a reunião com os informes, destaca a divulgação do edital do 21 
preenchimento de vagas que ocorreu em 12 de setembro de 2016 informando que neste 22 
processo seletivo serão utilizadas as notas do ENEM de 2009 a 2015, informa que não 23 

serão utilizadas notas de anos anteriores porque a base de dados do INEP não permite 24 
resgatar notas anteriores ao período de 2009. Professor Luiz Mello informa que até o 25 

presente momento foi aprovada as grandes datas do calendário acadêmico de 2017 na 26 
Câmara Regional. Professor Luiz Mello informa que o calendário de colação de grau 27 
para o segundo semestre de 2016 já foi aprovado. Professor Luiz Mello informa que foi 28 

suspenso o edital de revalidação de diplomas para os cursos de graduação e pós-29 

graduação, sendo que essa suspensão se dá em função de o MEC (Ministério da 30 
Educação) ter publicado um decreto que estabelece novas regras a respeito do processo 31 
de revalidação de diplomas e que após a publicação do decreto a universidade terá o 32 

prazo de 120 dias para regulamentar os procedimentos internos de revalidação no 33 
âmbito da universidade. A UFG publicou um aviso conjunto da PROGRAD e a PRPG 34 

informando a suspensão do edital de revalidação de diplomas. Há uma discussão com 35 
relação a utilização das notas do ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO), 36 
pois de acordo com este debate, as notas não seria mais um instrumento para avaliação 37 

de pessoas e sim com instrumento a avaliação de escolas. Professor Luiz informa que o 38 
professor Wagner Wilson Furtado irá convocar uma reunião para discutir os pesos das 39 

provas do ENEM para ingresso na UFG; Professor Luiz Mello informa a respeito da 40 
reunião conjunta das três Câmaras para discutir a integração da graduação e pós 41 
graduação e ainda discutir a possibilidade de alunos do ensino médio cursar disciplinas 42 

na graduação e vice versa. Essa reunião já ocorreu na Regional Catalão e em breve 43 
ocorrerá na Regional Jataí e Goiás. Está previsto para o dia 11 de novembro uma 44 
reunião conjunta do CEPEC e do CONSUNI para apreciação da minuta dessa resolução 45 
para discussão. Cada Câmara terá que assegurar seu quórum nesta reunião. Professora 46 

Sandra Aparecida Benite Ribeiro informa que a semana do dia 26 a 30 de setembro é a 47 
semana do segundo semestre letivo de 2016 e que na próxima sexta feira dia 30 será 48 
feita uma reunião para discutir o planejamento do semestre. Professor Lincoln Lucílio 49 
Romualdo informa que na próxima quarta feira dia 28 de setembro terá o espaço das 50 

 



profissões e o CONPEX nos dias 29 e 30 de setembro. Professor Luiz Mello informa 51 

que o CONPEX  na Regional Goiânia ocorrerá nos dias 17 a 19 de outubro. Professora 52 
Angelita Lima informa que no dia 28 de setembro irá ocorrer o Congresso dos Cursos 53 
de Jornalismo do Brasil e este ano é a UFG que sedia o encontro. O evento irá acontecer 54 

na Faculdade Araguaia. Professor Luiz Mello informa que na última semana o Governo 55 
Federal publicou uma Medida Provisória que faz uma reforma no Ensino Médio e que 56 
isso causou um certo receio por partes de algumas instituições de ensino e o mais 57 
preocupante é que uma Medida Provisória tem efeito imediato, com prazo de 120 dias 58 
para ser aprovada no Congresso Nacional. Esta reforma terá impacto em várias áreas, 59 

mais precisamente nos processos seletivos para ingresso nas universidades. Dentre as 60 
alterações destaca-se o notório saber, a não realização de concurso público para seleção 61 
de professores de ensino médio, dentre outras. Professor Luiz Mello informa que o 62 
fórum de licenciatura está reunido neste momento para discussão da proposta de 63 
reforma do Ensino Médio e tem como objetivo elaborar um documento de repúdio  com 64 

relação as alterações que esta Medida  Provisória propõe. Professor Ricardo Lira 65 

pondera que esta medida provisória destrói uma visão crítica e humanística nos Projetos 66 

Pedagógicos dos Cursos, pondera ainda que essa Medida Provisória é uma afronta ao 67 
fortalecimento das Licenciaturas no Brasil. Reforça a ideia de que a Câmara Superior 68 
manifeste apoio ao fórum das licenciaturas para que a universidade não aceite isso da 69 
forma como está sendo proposto pelo governo federal. Professor Luiz Mello informa 70 

que o fórum das licenciaturas vai elaborar uma nota e que esta será apreciada na 71 
próxima reunião de Câmara Superior. Professor Ricardo Lira sugere que seja feito um 72 
estudo para ser apresentado aos conselheiros da Câmara de como será os procedimentos 73 

administrativos para integração dos alunos do Ensino Médio na Graduação e vice versa. 74 
Professor Luiz Mello sugere que se faça uma conversa com o CATG(Coordenação de 75 

Apoio Técnico à Graduação) para verificar as implicações dessas alterações no sistema 76 
acadêmico da UFG. Professor Luiz Mello acredita que no momento inicial esse fluxo 77 
será bem reduzido, porém não descarta a possibilidade de problemas futuras com o 78 

sistema de gestão acadêmica da UFG. Professora Angelita Pereira de Lima pondera que 79 

é preciso ter cautela com relação ao que virá após esta decisão. Em seguida passa-se 80 
para a apreciação do Item 2 da pauta: Ata da reunião do dia 29/08/2016,  que após lida 81 
foi aprovada com duas abstenções. Professora Ana Paula Pinehiro Zago informa que 82 

sucedeu o professor Ulisses do curso de administração da Regional Jataí. Passando para 83 
o Item 5 da pauta: Proposta da Instrução Normativa com orientações para elaboração de 84 

Projeto Pedagógico de Curso, professor Leandro Luís apresenta a proposta de resolução 85 
de instrução normativa para a elaboração de Projeto Pedagógico de Cursos PPCs, 86 
informa que atualmente a Coordenação de Currículo e Avaliação disponibiliza um 87 

documento de orientação na página da PROGRAD para elaboração de PPCs e que após 88 
várias discussões dentro da Pró-Reitoria de Graduação, se construiu essa proposta de 89 

resolução baseado no documento já existente. Informa que o objetivo desta resolução é 90 
padronizar todos os PPCs da UFG e que após a experiência prática acompanhada pela 91 
Coordenação de Currículo e Avaliação para que determinado curso implante uma nova 92 

matriz o prazo limite para que o PPC seja entregue na Coordenação de Currículo e 93 
Avaliação será dia 31 de agosto para vigência no primeiro semestre do ano letivo e para 94 
o segundo semestre que seja entregue até 31 de janeiro. Pondera que com estas datas 95 
estabelecidas o processo de transição de matrizes e equivalência de disciplinas irá 96 

otimizar bastante o processo de migração e transição no sistema de Gestão Acadêmica 97 
(SIGAA). Os capítulos que a resolução sugere que tenha nos PPCs é o mínimo que o 98 
MEC exige para cadastro do processo de regulação do curso junto ao INEP, via sistema 99 
EMEC. Professor Leandro Luís ressalta a importância do capítulo XIII que trata dos 100 



requisitos legais e normativos. Uma mudança substancial ocorrida é que nesta proposta 101 

as ementas e as bibliografias básica e complementar não faça parte do corpo do PPCs e 102 
sim como anexo. Professor Leandro Luís Galdino de Oliveira informa que após a 103 
aprovação dessa proposta de resolução serão elaborados documentos específicos para os 104 

cursos de Licenciatura e para os cursos na área da Saúde. Professor Leandro Luís 105 
reforça a importância da matriz nova em conformidade com a matriz de equivalência, 106 
visando a redução do tempo mínimo de manutenção de duas matrizes curriculares no 107 
sistema acadêmico evitando assim alguns transtornos principalmente com relação a 108 
oferta de disciplinas. Professor Ricardo Lira e Professora Sandra Aparecida Benite 109 

Ribeiro questiona o porquê de a comissão ter sugerido que as ementas e a bibliografia 110 
básica e complementar como apêndice e anexo, pois isso traz grande preocupação no 111 
sentido de que os apêndices e anexos são os últimos documentos a serem lidos. 112 
Professor Leandro informa que o fato de as ementas e as bibliografias vão ser colocadas 113 
como anexos não altera a estrutura do documento. Informa também que a inserção das 114 

ementas e bibliografias no apêndice não quebra a linha de leitura do PPC em relação ao 115 

encadeamento dos capítulos que compõem o mesmo. Professora Taciana Novo Kudo 116 

fala a respeito da reformulação dos PPCs dos cursos do Instituto de Informática 117 
afirmando que a sugestão da colocação das ementas e das bibliografias como apêndice 118 
facilitou muito e que traz uma ideia maior de organização do PPC como um todo. Após 119 
a discussão da proposta chegou-se a conclusão de que as ementas e as bibliografias 120 

comporia o último capítulo do PPC e não mais como apêndice, sendo esta alteração 121 
feita na proposta de resolução de elaboração de PPC. A proposta ficou pré-aprovada e 122 
será apreciada na próxima reunião ordinária da Câmara Superior. Colocada em votação 123 

a proposta foi aprovada com uma abstenção. Professor Ricardo Lira externa uma 124 
preocupação com relação a publicidade das resoluções que são aprovadas no âmbito da 125 

UFG. Sugere que quando as resoluções forem aprovadas no CEPEC que a UFG 126 
comunique a direção de cada unidade acadêmica para divulgação entre os professores e 127 
estudantes da unidade. Professora Gisele Gusmão informa que as grandes datas do 128 

calendário acadêmico de 2017 foram aprovadas e que isso pode sofrer variação no 129 

momento da construção do calendário acadêmico. Professora Gisele informa que o 130 
CEPEC irá divulgar essas grandes datas na página da UFG. Passando para o próximo 131 
ponto de pauta processos de recurso contra exclusão: Item 7, processo nº 132 

23070.004347/16-79 de interesse de Hugo Sérgio Salomão  Morais – relatado pelo 133 
conselheiro Denis Richter - deferido – parecer aprovado com um voto contrário. Item 8, 134 

processo nº 23070.011398/16-26 de interesse de Guidion Ananias Galdino Bonfim – 135 
relatado pelo conselheiro Ricardo Lira de Rezende – deferido – parecer aprovado por 136 
unanimidade; Item 9, processo nº 23070.011047/16-94 de interesse de Cynthia 137 

Gregório Borges Rodrigues – relatado pelo conselheiro Ricardo Lira de Rezende – 138 
deferido – parecer aprovado com uma abstenção; Item 10, processo nº 139 

23070.007034/16-72 de interesse de Paulo Henrique Batista dos Santos Costa – 140 
relatado pela conselheira Telma Alves Garcia – deferido – parecer aprovado por 141 
unanimidade; Item 11, processo nº 23070.010367/16-24 de interesse de Rodrigo 142 

Oliveira Andrade – relatado pela conselheira Telma Alves Garcia – deferido – parecer 143 
aprovado por unanimidade; Item 15 , processo nº 23070. 009585/16 -89 de interesse de 144 
Naara Letícia de Souza Ferraz de Oliveira – relatado pela conselheira Marta Cristina 145 
Colozza Bianchi – indeferido – parecer não é aprovado com registro de três abstenções 146 

com ampla maioria de votos contrários; Item 17, processo nº 23070.009617/16-98 de 147 
interesse de Wilmar Borges de Oliveira Júnior – relatado pela conselheira Marta 148 
Cristina Colozza Bianchi – solicita diligência. Foi Incluído na pauta a pedido o processo 149 
nº 23070.0103301/16 de interesse de Tardely Marques Vinhandele – relatado pelo 150 



conselheiro Osni Silva – deferido – parecer aprovado por unanimidade. Em seguida 151 

passa-se para a análise dos processos de assuntos diversos: Item 18, processo nº 152 
23070.011138/15-09 de interesse de Kathia Alves Rocha – relatado pela conselheira 153 
Margarete Martins Pereira Ferreira –  Professor Alisson solicitou vistas do processo; 154 

Item 19, processo nº 23070.003800/16-20 de interesse de Marcela Ávila Grisostenes – 155 
relatado pela conselheira Taciana Novo Kudo – indeferido – parecer aprovado com uma 156 
abstenção; Item 20, processo nº 23070.002905/16-81 de interesse de Fernanda 157 
Antunes R. Souza – relatado pelo conselheiro Osni Silva –  indeferido - parecer 158 
aprovado com um voto contrário e uma abstenção; Item 22, processo nº 23070. 159 

004645/16-69 de interesse de Hiure Onofri – relatado pelo conselheiro Denis Richter – 160 
indeferido – foi solicitado que se retire a abertura de sindicância pelo conselheiro e 161 
indicado que a Professora Sandra Aparecida Benite Ribeiro solicite a abertura de 162 
sindicância através da Regional Jataí parecer aprovado com um voto contrário e uma 163 
abstenção. Passado para o próximo ponto da pauta que trata da análise de alteração do 164 

RGCG apresentado pela professora Gisele Gusmão ela inicia apresentando o contexto e 165 

as etapas de como se deu a elaboração dessa proposta de alteração do RGCG. Após a 166 

apresentação das  mudanças nas disposições iniciais do RGCG a proposta foi aprovada 167 
com uma abstenção. Em seguida passa para a próxima parte que trata do Título II - Do 168 
ensino de Graduação - Capítulo I - Da organização dos Cursos de Graduação – Seção I  169 
-Dos cursos de Graduação e do Projeto Pedagógico do Curso - após apresentação das 170 

principais mudanças na seção I a proposta foi aprovada com uma abstenção. 171 
Considerando o horário previsto para o término da reunião, o presidente da mesa 172 
procede o encerramento dos trabalhos. Para constar, eu, Anderson Gomes de Araújo 173 

Santos, secretário da Câmara Superior de Graduação - do Conselho de Ensino, Pesquisa, 174 
Extensão e Cultura – CEPEC, lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada 175 

conforme e aprovada, segue assinada pelos presentes. 176 


