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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO

ATA CSGRAD-CEPEC 03/2020

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 22 DE JUNHO
DE 2020.

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinco minutos, via
webconferência na plataforma RNP, reuniram-se, sob a presidência do professor Israel Elias Trindade, Pró-
Reitor Adjunto de Graduação, os seguintes conselheiros e conselheiras: 1. Anderson de Paula Borges; 2.
Andréa Alves da Silva Souza; 3. Ardiley Torres Avelar; 4. Arthur dos Santos Mascioli; 5. Bruno Oliveira
Silvestre; 6. Carina Folena Cardoso; 7. Carlos Galvão Pinheiro Júnior; 8. Clarice da Silva Costa; 9. Débora
Ferreira da Cunha; 10. Edna Silva Faria; 11. Edyr Faria de Oliveira; 12. Érico de Campos Dianese; 13.
Fernando Antonio Oliveira Mello; 14. Fernando Moreira de Araújo; 15. Francisco José Quaresma de
Figueiredo; 16. Geovana Reis; 17. Humberto Carlos Ruggeri Junior; 18. Joana D'arc Ximenes Alcanfor; 19.
Jordana de Castro Balduíno Paranahyba; 20. Julio Almeida Silva; 21. Karine Anusca Mar�ns; 22. Lawrence
Gonzaga Lopes; 23. Lênin Tomaze� Garcia; 24. Lívia Ferreira de Carvalho; 25. Maria Lemke; 26. Marina
Clare Vinaud; 27. Natalia Del Angelo Aredes; 28. Rogério Pereira Bastos; 29. Thiago Leandro de Souza; 30.
Tiago Camarinha Lopes e 31. Willer Luciano Carvalho. Jus�ficaram ausência as seguintes conselheiras:
Alcilene Cavalcante de Oliveira e Fernanda Valen�n Pacheco. A presente reunião ocorreu via
webconferência seguindo às orientações de segurança relacionadas à Pandemia de COVID-19, que
recomendam o distanciamento social para prevenir o contágio. O professor Israel Elias Trindade iniciou a
reunião dando boas-vindas aos presentes, agradecendo e ressaltando a importância da par�cipação de
todos os membros do conselho para o andamento das ro�nas da graduação e no cumprimento da missão
da Câmara Superior de Graduação, também manifestou sua confiança na sensatez e serenidade dos
conselheiros na condução sa�sfatória das demandas que seriam analisadas. Na sequência, passou-se ao
item 1 – Informes: o presidente consultou a conselheira Carina Folena Cardoso sobre a existência de
informes oriundos da Regional Goiás, que comunicando a inexistência de informes específicos,
aproveitou para agradecer pela passagem do Espaço das Profissões e informar que a Regional Goiás
montou um GT – Grupo de Trabalho, conduzido pelo Professor Gustavo Petean, para realizar uma análise
fina da conexão dos alunos, via internet, com previsão de alcançar 100% dos discentes no prazo de um
mês, descobrindo a exata situação de cada um deles e terminou agradecendo a oportunidade da fala. O
professor Israel deu con�nuidade ao tema Espaço das Profissões fazendo menção ao desafio que fora
apresentado logo após a suspensão do calendário acadêmico, quando já exis�a todo um planejamento
para o evento presencial bem encaminhado em sua logís�ca e, repen�namente, foi preciso replanejar
para pensar uma nova estrutura, u�lizando instrumentos virtuais, o que inicialmente causou
estranhamento, dada a realidade nova que se apresentava para todos, mas graças ao empenho das
unidades, diretores, coordenadores, professores, servidores técnico-administra�vos e estudantes o
evento foi realizado com sucesso e certamente entrará para a história da universidade como a primeira
experiência do Espaço das Profissões Virtual. Comunicou, ainda, que no primeiro dia de evento, os
números ultrapassaram 08 (oito) mil visualizações, se essa média �vesse sido man�da até o final de
semana, seriam mais de 40 (quarenta) mil visualizações, o que faria o evento virtual ter o dobro da média
de público do evento presencial anterior. O presidente, por fim, pontuou que diante de números tão
expressivos e mo�vadores, talvez fosse interessante pensar na possibilidade de coexistência do virtual e
do presencial nas próximas edições do Espaço das Profissões. O professor Israel também anunciou, que
naquela semana haviam sido divulgados os resultados dos programas PIBID e RP, com balanços posi�vos.
Foi concedido um momento para que os presentes pudessem apresentar perguntas a respeito dos
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informes expostos, porém nenhum conselheiro se manifestou. Em seguida, passou-se ao item 2 –
Aprovação da Ata da reunião Ordinária da Câmara Superior de Graduação, realizada em 01/06/2020, o
conselheiro Tiago Camarinha Lopes solicitou que constasse sua jus�fica�va de ausência na referida
reunião. Registrada essa solicitação, a ata foi aprovada com o registro de três abstenções. O professor
Israel autorizou que os professores, Lívia Ferreira de Carvalho, Anderson de Paula Borges, Natalia Del
Angelo Aredes e Tiago Camarinha Lopes fizessem o uso da palavra para �rar dúvida sobre a gestão das
a�vidades de orientação liberadas pela resolução CONSUNI nº 22/2020, visto que muitos docentes estão
com dúvidas sobre o calendário, lançamento de notas e frequências. Embora tratasse de assunto não
previsto na pauta da reunião, todas as perguntas foram respondidas e dúvidas esclarecidas pelo
presidente. Em seguida, o professor Israel Elias Trindade perguntou se os dois estudantes que haviam
feito pedido, por e-mail, de sustentação oral estavam presentes na reunião, inicialmente acreditou-se que
estariam ausentes por não terem cumprido as orientações enviadas, também por e-mail, de registro de
presença e pedido da palavra tão logo acessassem a webconferência, às 14h e também, por não se
manifestarem durante a pergunta do presidente. Sem demora, passou-se a apreciação dos processos
analisados pela comissão de avaliação de processos contra exclusão e prorrogação de prazo, eleita pela
Câmara de Graduação – Regional Goiânia, o professor Israel fez um esclarecimento sobre dúvida trazida
pelo conselheiro Thiago Leandro de Souza, na reunião da Câmara Superior do dia 01/06/2020, sobre a
aplicação da nova regra de exclusão por média e falta em dois semestres seguidos, após consulta ao
departamento jurídico da Universidade, feita pelo presidente, ficou pacificado o entendimento de que os
processos que haviam sido colocados em diligência por esse mo�vo poderiam sim ser man�dos dentro
do edital de exclusão, pois para esses casos não se aplicaria o ins�tuto do direito adquirido. Dando
sequência aos trabalhos, encaminhou-se para o exame dos processos contra exclusão e prorrogação de
prazo sob responsabilidade da subcomissão composta pelos conselheiros Humberto Carlos Ruggeri Junior
e Renan Nunes Leles. Nesse momento o professor André Henrique Freiria pediu a palavra informar que a
discente Maria Carolina acabara de se manifestar no “chat” da webconferência, pedindo a oportunidade
de fazer a sua sustentação oral, o que foi autorizado pelo presidente. Passou-se assim à análise do item
94 – processo 23070.048285/2019-50, de interesse de Maria Carolina Gomes Peixoto, do curso de
Ciências Econômicas – Bacharelado, sob responsabilidade da subcomissão composta por Arthur dos
Santos Mascioli e Simone Sendin Moreira Guimarães. A aluna sustentou as razões de seu recurso, no
tempo de três minutos e, após superadas as dúvidas do relator Arthur dos Santos Mascioli,
principalmente quanto ao prazo de apresentação de documentos comprobatórios por parte da
estudante, encaminhou-se pela manutenção do processo em diligência. Em seguida, devolveu-se a
palavra ao conselheiro Humberto Carlos Ruggeri Junior que apresentou os pareceres emi�dos pela
subcomissão, começando com os que �nham indicação de indeferimento: item 5 - processo
23070.041902/2019-96, de interesse de Pedro Paulo Gomes Alves - História - Bacharelado; item 7 -
processo 23070.046965/2019-39, de interesse de Felipe Patrese Romeiro Silva - Química - Bacharelado;
item 8 - processo 23070.047041/2019-50, de interesse de Samuel Elias Rodrigues - Física - Licenciatura;
item 20 - processo 23070.003361/2020-31, de interesse de Jéssica Mendes dos Reis - Ciências Ambientais
- Bacharelado; item 22 - processo 23070.004872/2020-71, de interesse de Flávia Rocha Ferreira - Ciências
Sociais - Licenciatura; item 35 - processo 23070.006810/2020-01, de interesse de Thayllanar Sousa Barros
- Letras: Tradução e Interpretação em Libras-Português - Bacharelado; item 41 - processo
23070.007044/2020-94, de interesse de Maykol Kennedy Silva Kuramoto - Geografia - Licenciatura; item
49 - processo 23070.007662/2020-34, de interesse de Sérgio Ba�sta Dos Santos - Física - Licenciatura e
item 59 - processo 23070.007790/2020-88, de interesse de Henrique Magalhães Chaves - Engenharia de
Computação – Bacharelado. Logo após, apresentou os pareceres dos processos com indicação de
deferimento: item 3 - processo 23070.042356/2019-19, de interesse de Paulo Renan Borges - Filosofia -
Bacharelado; item 4 - processo 23070.041904/2019-85, de interesse de Lorrayne Germano Ribeiro -
Pedagogia - Licenciatura; item 6 - processo 23070.046852/2019-33, de interesse de Anna Clara de Souza
Machado - Ecologia e Análise Ambiental - Bacharelado; item 9 - processo 23070.047147/2019-53, de
interesse de Jailson de Sousa Menezes - Música - Licenciatura; item 10 - processo 23070.047255/2019-
26, de interesse de Camila Marques Germano - Ciências Biológicas – Bacharelado; item 11 - processo
23070.047177/2019-60, de interesse de Alessandra Silva Galvão - Ciências Contábeis - Bacharelado; item
12 - processo 23070.047146/2019-17, de interesse de Douglas Gomes da Silva - Física - Licenciatura; item
13 - processo 23070.047661/2019-99, de interesse de Carlos Henrique Duarte Luz - Ciência da
Computação - Bacharelado; item 14 - processo 23070.047729/2019-30, de interesse de Carlos Henrique
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Miranda - Engenharia Mecânica - Bacharelado; item 15 - processo 23070.047785/2019-74, de interesse
de Bruna Yara Lima Monteiro - Ecologia e Análise Ambiental - Bacharelado; item 16 - processo
23070.047813/2019-53, de interesse de Jhonatam Matheus Nunes de Couto - Design de Moda -
Bacharelado; item 17 - processo 23070.047869/2019-16, de interesse de Guilherme Ignácio Gonçalves
Bernardino - Biblioteconomia - Bacharelado; item 18 - processo 23070.047872/2019-21, de interesse de
Oziel de Jesus Barbosa - Educação Física  Bacharelado - item 19 - processo 23070.002203/2020-64, de
interesse de Jordana Dias da Silva Furtado - Agronomia - Bacharelado; item 21 - processo
23070.004760/2020-10, de interesse de Amaury Junio Cunha Pimentel - Agronomia - Bacharelado; item
23 - processo 23070.004878/2020-48, de interesse de Ayme Virginia Cardoso de Sousa - Ciências Sociais -
Bacharelado; item 24 - processo 23070.005342/2020-40, de interesse de Kezia Christhiane Ferreira Torres
- Ciências Biológicas - Licenciatura; item 25 - processo 23070.005340/2020-51, de interesse de Chris�an
Barbosa dos Santos - Geografia - Licenciatura; item 26 - processo 23070.004941/2020-46, de interesse de
João Mário Araújo Santos - Matemá�ca - Grau Não Definido; item 27 - processo 23070.005493/2020-06,
de interesse de Gabriel Augusto de Oliveira - História - Bacharelado; item 29 - processo
23070.006698/2020-09, de interesse de Vanderson Gustavo Santos Ferreira - Engenharia Elétrica -
Bacharelado; item 31 - processo 23070.006775/2020-12, de interesse de Jéssica Samara Monteiro dos
Santos - Pedagogia - Licenciatura; item 32 - processo 23070.006778/2020-56, de interesse de Gabriel
Rodrigues Neves - Engenharia Elétrica - Bacharelado; item 34 - processo 23070.006809/2020-79, de
interesse de Janderson Raphael Santos Moura - Administração - Bacharelado; item 37 - processo
23070.006831/2020-19, de interesse de Vanessa Machado Lamar - Comunicação Social - Bacharelado;
item 38 - processo 23070.006963/2020-41, de interesse de Tharley Henrique Gonzaga Aguiar - Geografia
- Licenciatura; item 40 - processo 23070.007014/2020-88, de interesse de Barbara Ferreira Bueno -
Geografia - Licenciatura; item 42 - processo 23070.007063/2020-11, de interesse de Romeu Cinalli
Gomes - Ciências Econômicas - Bacharelado; item 44 - processo 23070.007134/2020-85, de interesse de
Cayo Germano Faria Alves - Administração - Bacharelado; item 47 - processo 23070.007643/2020-16, de
interesse de Jocélia Pereira dos Santos - Química - Bacharelado; item 48 - processo 23070.007642/2020-
63, de interesse de Ana Ruth Lino de Oliveira - Letras: Espanhol - Licenciatura; item 50 - processo
23070.007669/2020-56, de interesse de Feliciano Cerqueira da Rocha Júnior - Administração -
Bacharelado; item 51 - processo 23070.007676/2020-58, de interesse de Jeovino Dourado de Sousa
Junior - Biomedicina - Bacharelado; item 53 - processo 23070.007684/2020-02, de interesse de Renato
Augusto Souza Gomes - Geografia - Bacharelado; item 56 - processo 23070.007696/2020-29, de interesse
de Guilherme Azevedo Mustafa - Geografia - Licenciatura; item 57 - processo 23070.007710/2020-94, de
interesse de Dayane Rezende Fagundes - Química - Bacharelado; item 58 - processo 23070.007724/2020-
16, de interesse de Marcelo Silva - Direito - Bacharelado; item 60 - processo 23070.007628/2020-60, de
interesse de Lucas Costa Sousa Milhomem – Engenharia de Computação; item 61 - processo
23070.007989/2020-14, de interesse de Aline Karla Sampaio da Silva - Biblioteconomia - Bacharelado;
item 62 - processo 23070.008005/2020-12, de interesse de Claudyne Sarmento dos Santos - Artes Visuais
- Bacharelado; item 64 - processo 23070.010853/2020-83, de interesse de Raphael Gomes da Silva Vaz -
Música - Licenciatura; item 65 - processo 23070.020101/2020-21, de interesse de Angelica da Silva Diniz -
Direção de Arte - Bacharelado e item 66 - processo 23070.013203/2020-90, de interesse de Cris�any
Tavares de Oliveira - Agronomia - Bacharelado. Sendo todos os pareceres aprovados pela plenária,
conforme apresentados, com o registro de um voto contrário e cinco abstenções. Os seguintes processos
foram colocados em diligência a pedido da comissão: item 28 - processo 23070.005466/2020-25, de
interesse de Ailton Correia Araujo - Engenharia Elétrica - Bacharelado; item 30 - processo
23070.006746/2020-51, de interesse de Janaina Silva Santos - Geografia - Bacharelado; item 33 -
processo 23070.006801/2020-11, de interesse de Joice Oliveira dos Santos - Biomedicina - Bacharelado;
item 36 - processo 23070.006812/2020-92, de interesse de David Rocha da Silva - Ciência da Computação
- Bacharelado; item 39 - processo 23070.006983/2020-11, de interesse de Guimar Brasil dos Reis Junior -
Química - Licenciatura; item 43 - processo 23070.007098/2020-50, de interesse de Higor Freire Dutra -
Ciências Biológicas - Licenciatura; item 45 - processo 23070.007146/2020-18, de interesse de Rafael
Ferreira Bernardelle - Química - Licenciatura; item 46 - processo 23070.007147/2020-54, de interesse de
Guilherme Guimarães Jus�no Lemes - Ciências Biológicas - Licenciatura; item 52 - processo
23070.007681/2020-61, de interesse de Rafael Lessa Mendonça Porto - Letras: Tradução e Interpretação
em Libras-Português - Bacharelado; item 54 - processo 23070.007764/2020-50, de interesse de Matheus
Ribeiro Aires - Letras: Inglês - Licenciatura; item 55 - processo 23070.007689/2020-27, de interesse de
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Maycon Diego Tolen�no de Oliveira - Ciências Contábeis - Bacharelado e item 63 - processo
23070.004029/2020-94, de interesse de Denison Fagundes Cardoso Junior - Biotecnologia – Bacharelado.
Em seguida, o conselheiro Thiago Leandro de Souza apresentou os pareceres emi�dos nos processos
contra exclusão e prorrogação de prazo sob responsabilidade da subcomissão composta por ele e pelo
conselheiro Juvenal Carolino da Silva Filho, começando pela leitura do parecer comum a todos os
processos com indicação de deferimento: item 68 - processo 23070.004990/2020-89, de interesse de
João Romulo ' Rãirébéwê ' Apts'iré - Pedagogia - Licenciatura; item 69 - processo 23070.005472/2020-82,
de interesse de Ládson João da Silva Santos - Ciência da Computação - Bacharelado; item 70 - processo
23070.005636/2020-71, de interesse de Matheus Rodrigues Soares Vaz - Física - Licenciatura; item 71 -
processo 23070.005696/2020-94, de interesse de Mariano José Ferreira Neto - Engenharia de
Computação - Bacharelado; item 72 - processo 23070.005713/2020-93, de interesse de Warley Vinicius
Oliveira da Silva - Engenharia de Computação - Bacharelado; item 73 - processo 23070.005754/2020-80,
de interesse de Taize Inácia dos Santos - Dança - Licenciatura; item 74 - processo 23070.006143/2020-59,
de interesse de Barbara Gomide Espindula - Engenharia Civil - Bacharelado; item 75 - processo
23070.006155/2020-83, de interesse de Joel Sasaki Celes�no Junior - Engenharia de So�ware -
Bacharelado; item 76 - processo 23070.006218/2020-00, de interesse de Ygor José Moreira e Silva -
Medicina - Bacharelado; item 77 - processo 23070.006198/2020-69, de interesse de Gleison de Castro
Soares - Engenharia Elétrica - Bacharelado; item 78 - processo 23070.007391/2020-17, de interesse de
Kamila Oliveira da Silva - Educação Física - Licenciatura; item 79 - processo 23070.007420/2020-41, de
interesse de Danila Cris�na Gonçalves Costa - Ciências Biológicas - Licenciatura; item 80 - processo
23070.007416/2020-82, de interesse de Hevellyn Katlyn Monteiro dos Santos - Pedagogia - Licenciatura;
item 81 - processo 23070.007421/2020-95, de interesse de Rafael Miranda de Vasconcelos - Geografia -
Bacharelado; item 82 - processo 23070.007730/2020-65, de interesse de Raphael Goncalves dos Santos -
Sistemas de Informação - Bacharelado; item 83 - processo 23070.007740/2020-09, de interesse de
Caroline Evangelista Moreira - Administração - Bacharelado; item 84 - processo 23070.007760/2020-71,
de interesse de Marcos Mathias Pereira - Engenharia de So�ware - Bacharelado; item 85 - processo
23070.007789/2020-53, de interesse de Sérgio Gonçalves de Melo Júnior - Física - Licenciatura e item 86 -
processo 23070.007753/2020-70, de interesse de Daniela Kietaga - Ciências Econômicas - Bacharelado. O
colegiado aprovou os pareceres, com o registro de dois votos contrário e três abstenções, conforme
apresentados. Ato con�nuo, encaminhou para diligência o item 67 - processo 23070.003673/2020-45, de
interesse de Larissa Gomes Minare - Ciências Biológicas – Licenciatura. Na sequência, a conselheira Joana
D’arc Ximenes Alcanfor apresentou os pareceres dos processos contra exclusão e prorrogação de prazo
sob responsabilidade da subcomissão composta por ela e pela conselheira Karine Anusca Mar�ns,
inicialmente foram apresentados com que �nham indicação de deferimento, o item 88 - processo
23070.005123/2020-61, de interesse de Fernando Lopes Aguiar - Engenharia De Computação –
Bacharelado; e, item 89 - processo 23070.006100/2020-73, de interesse de Geovanna Oliveira Dos Santos
- Nutrição - Bacharelado; Posto em votação, conselheira Edyr Faria de Oliveira sugeriu que os processos
deferidos fossem votados de acordo com o mo�vo da exclusão, sugestão que foi acolhida pelo presidente
e votou-se primeiramente o item 88, que restou aprovado, com um voto contrário e uma abstenção, e,
em seguida votou-se o item 89, também aprovado, com o registro de dois votos contrários e duas
abstenções. Os demais foram man�dos em diligência: item 87 - processo 23070.005027/2020-12, de
interesse de Ana Ruth Lino De Oliveira - Letras: Espanhol – Licenciatura; item 90 - processo
23070.008057/2020-81, de interesse de Marcio Carmo Ferreira Neto - Zootecnia - Bacharelado; item 91 -
processo 23070.007493/2020-32, de interesse de Gabriel Rodrigues Borges - Letras: Espanhol -
Licenciatura; e, item 92 - processo 23070.013035/2020-32, de interesse de Rafael Alexandre De Moraes
Costa - Física Médica - Bacharelado; A conselheira Karine Anusca Mar�ns, que compõe essa comissão,
estava com dificuldade de acesso, ao retornar à sala de webconferência, solicitou que se fizesse uma
correção do que fora votado, para que o item 89 - processo 23070.006100/2020-73, de interesse de
Geovanna Oliveira Dos Santos - Nutrição – Bacharelado, fosse considerado como processo em diligência,
pedido que foi acolhido pelos membros da Câmara. Logo após, o conselheiro Arthur dos Santos Mascioli
apresentou os pareceres dos processos contra exclusão e prorrogação de prazo sob responsabilidade da
subcomissão que integra com a professora Simone Sendin Moreira Guimarães, Os seguintes processos
�veram indicação de deferimento: item 96 - processo 23070.005460/2020-58, de interesse de Carlos
Augusto Proence da Silva - Engenharia Elétrica - Bacharelado; item 97 - processo 23070.005529/2020-43,
de interesse de Felipe Mendes Ribeiro - Física - Licenciatura; item 98 - processo 23070.006442/2020-93,
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de interesse de Bea�riz Cepeda de Carvalho - Museologia - Bacharelado; item 99 - processo
23070.006496/2020-59, de interesse de Marcella Leao Soffa Guimaraes - Ciências Sociais - Bacharelado;
item 100 - processo 23070.006529/2020-61, de interesse de Rodrigo Ashley Ferreira da Silva - Engenharia
De Computação - Bacharelado; item 101 - processo 23070.007498/2020-65, de interesse de Anderson
Leda dos Reis - Ciências Econômicas - Bacharelado; item 102 - processo 23070.007500/2020-04, de
interesse de Paulo Henrique Gonçalves da Cruz - Matemá�ca - Licenciatura; item 103 - processo
23070.007608/2020-99, de interesse de Elaine Rocha de Oliveira - Letras: Português - Licenciatura; item
104 - processo 23070.007616/2020-35, de interesse de Leonardo Ribeiro Mendes - Física - Licenciatura e
item 105 - processo 23070.007626/2020-71, de interesse de Zenilda Pereira de Castro - Pedagogia -
Licenciatura. Considerando a concordância do conselho em votar os processos deferidos, separando-os
por mo�vo da exclusão, primeiramente foi posto em votação a análise do item 96, a plenária aprovou,
com um voto contrário e duas abstenções. Em votação dos itens 97 a 105, o colegiado aprovou os
pareceres, com o registro de dois votos contrários e duas abstenções. Sendo os seguintes processos
man�dos em diligência: item 93 - processo 23070.046723/2019-45, de interesse de Tulio Augusto
Furtado de Azevedo - Química - Bacharelado e item 95 - processo 23070.000442/2020-80, de interesse
de Ana Carolina Viana Souza - Física - Licenciatura. O conselheiro Thiago Leandro de Souza trouxe à baila
a questão de que a nova forma de votação dos processos deferidos pelas subcomissões, considerando o
mo�vo da exclusão e abandonando a votação em bloco, fora adotada pelo conselho somente após a
apresentação dos pareceres de sua subcomissão, o que poderia suscitar dúvida sobre a convergência do
entendimento da Câmara a respeito do assunto. Considerando a alegação, o professor Israel colocou em
votação a necessidade de proceder nova votação, considerando a separação dos processos deferidos, por
mo�vo de exclusão, relatados pela subcomissão composta pelos conselheiros Humberto Carlos Ruggeri
Junior e Renan Nunes Leles. Em votação, o conselho foi contrário à proposta, com registro de sete votos
favoráveis e três abstenções. Seguidamente, passou-se a apreciação dos recursos contra decisão de
indeferimento: item 106 - processo 23070.007792/2020-77, de interesse de Lucas Bezerra Roncolato -
Sistemas de Informação, o relator Thiago Leandro de Souza propugnou pelo deferimento do pedido de
recurso contra exclusão. A plenária aprovou o parecer com o registro de três votos contrários. Item 107 -
processo 23070.013728/2020-25, de interesse de Luana Divina Policeno Santos - Letras Português –
Licenciatura, o professor André Henrique Freiria leu o parecer da conselheira Karine Anusca Mar�ns que
sustentou o deferimento do pedido de recurso contra exclusão. A plenária aprovou o parecer por
unanimidade. Item 108 - processo 23070.010709/2020-47, de interesse de Arthur Osorio Marques
Lacerda - Educação Física, a conselheira Karine Anusca Mar�ns leu o parecer da relatora Joana D'arc
Ximenes Alcanfor, que foi pelo deferimento do pedido de recurso contra exclusão. A plenária aprovou o
parecer por unanimidade. Item 109 - processo 23070.009392/2020-04, de interesse de Elton Oliveira da
Silva Junior - Ciências Sociais – Bacharelado, que trata de recurso contra exclusão, o relator Humberto
Carlos Ruggeri Junior pedindo escusas informou não ter feito análise do processo, que ficou para ser
relatado na próxima reunião. Item 110 - processo 23070.002382/2020-30, de interesse de Debora Julia
de Sousa Barbosa - Química – Bacharelado, o relator Ardiley Torres Avelar apresentou parecer pelo
indeferimento do pedido de revisão de nota. A plenária aprovou o parecer com o registro de um voto
contrário e duas abstenções. Item 111 - processo 23070.002393/2020-10, de interesse de Debora Julia de
Sousa Barbosa - Química – Bacharelado, o professor André Henrique Freirialeu o parecer da conselheira
Aline de Souza Lima que sustentou parecer pelo indeferimento do pedido de revisão de frequência. A
plenária aprovou o parecer com o registro de uma abstenção. Item 112 - 23070.012112/2020-37, de
interesse de Valdivino Gonçalves da Silva Júnior – Medicina, a relatora Natalia Del Angelo Aredes
apresentou parecer pelo indeferimento do pedido de Acréscimo de Componentes Curriculares. A
plenária aprovou o parecer com o registro de uma abstenção. Os itens 113 - 23070.017372/2020-07, de
interesse de Diego Araujo Silva – Medicina e 114 - 23070.016468/2020-40, de interesse de Igor
Magalhães de Alencar – Medicina, foram exibidos em conjunto pela relatora Natalia Del Angelo Aredes
que apresentou parecer propugnando pelo deferimento do pedido de Acréscimo de Componentes
Curriculares. A plenária reprovou o parecer com o registro de vinte e três votos contrários e uma
abstenção. Foi colocado em votação o encaminhamento de um documento, contendo recomendações
para as unidades acadêmicas da Universidade visando corrigir equívocos que dão causa a alguns
processos analisados na Câmara Superior de Graduação, por mero descumprimento do RGCG. Em
votação, por unanimidade, a Câmara aprovou encaminhamento. Por fim, foram apresentados para
votação pelo Pró-Reitor Adjunto de Graduação, professor Israel Elias Trindade, os processos, item 122 -
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processo 23070.045849/2019-01, de interesse de Glauber Iesoru Masion Karaja - Administração –
Bacharelado, que trata de prorrogação de prazo, com parecer pelo deferimento; item 123 - processo
23070.004164/2020-30, de interesse de Pedro Costa Faria Cardoso - Sistemas De Informação -
Bacharelado, que trata de prorrogação de prazo, com parecer pelo deferimento; item 124 - processo
00584.1.17357/09-2019, de interesse de Marton Ledo Pio De Abrau - Administração – EUA, que trata de
revalidação de diploma, com parecer pelo deferimento total; item 125 – processo 00584.1.10477/05-
2019, de interesse de Carla Mar� Castelló - Medicina Veterinaria/Espanha, que trata de revalidação de
diploma, com parecer pelo deferimento total; item 126 - processo 00584.1.02369/09-2018, de interesse
de José Rodrigues Lourenço - Arquitetura e Urbanismo/Portugal, que trata de revalidação de diploma,
com parecer pelo indeferimento; item 127 - processo 00584.1.04322/02-2019, de interesse de Miguel
Fernández Melero Fernández - Arquitetura E Urbanismo/Espanha, que trata de revalidação de diploma,
com parecer pelo deferimento parcial; item 128 - processo 00584.1.20177/11-2019, de interesse de Luis
Miguel Gomes Abegao - Engenharia Física/Portugal, que trata de revalidação de diploma, com parecer
pelo deferimento total; item 129 - processo 00584.1.17717/09-2019, de interesse de Thassia Kellen
Aguiar De Souza - Letras: Estudos Literários/ Egito, que trata de revalidação de diploma, com parecer pelo
deferimento total;  item 130 - processo 00584.1.09537/05-2019, de interesse de Andrea Tango Barrera -
Odontologia/Bolivia, que trata de revalidação de diploma, com parecer pelo indeferimento; item 131 -
processo 00584.1.21698/12-2019, de interesse de Rihab Mohanna - Letras-Inglês/Síria, que trata de
revalidação de diploma, com parecer pelo deferimento parcial; item 132    - processo 00584.1.21518/12-
2019, de interesse de Thiago Pessoa Gusman - Ciências Econômicas/Austrália, que trata de revalidação de
diploma, com parecer pelo indeferimento; item 133 - processo 00584.1.18058/09-2019, de interesse de
Ana Elisa Peixoto Linhares - Engenharia Mecânica/EUA, que trata de revalidação de diploma, com parecer
pelo deferimento parcial; e, item 134 - processo 00584.1.02031/07-2018, de interesse de Yasmin De León
Mar�ns Leite - Comunicação Social - Publicidade E Propaganda/México, que trata de revalidação de
diploma, com parecer pelo deferimento total. A plenária aprovou, por unanimidade, a homologação dos
Ad Referendum. Não havendo tempo hábil, os demais itens da pauta ficaram para serem discu�dos e
deliberados em reunião posterior. Sendo assim, o presidente encerrou esta reunião às dezessete horas.
Eu, Horácio Cardoso Barreto, Secretário da Câmara Superior de Graduação, lavrei a presente ata, que
depois de lida, se julgada conforme, seguirá assinada pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros
presentes à sua discussão e votação.

Documento assinado eletronicamente por Horácio Cardoso Barreto, Secretário, em 31/08/2020, às
08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lênin Tomaze� Garcia, Coordenador de Curso, em
31/08/2020, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lawrence Gonzaga Lopes, Conselheiro, em 31/08/2020,
às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Oliveira Silvestre, Coordenador de Graduação, em
31/08/2020, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Antônio Oliveira Mello, Conselheiro, em
31/08/2020, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carina Folena Cardoso, Coordenadora de Graduação, em
31/08/2020, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Alcilene Cavalcante De Oliveira, Secretária, em
31/08/2020, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karine Anusca Mar�ns, Conselheira, em 31/08/2020, às
15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Camarinha Lopes, Coordenador de Curso, em
31/08/2020, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edyr Faria De Oliveira, Conselheira, em 31/08/2020, às
15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aline De Souza Lima, Coordenadora de Curso, em
02/09/2020, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Galvão Pinheiro Júnior, Conselheiro, em
02/09/2020, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ardiley Torres Avelar, Coordenador de Curso, em
02/09/2020, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Karina Machado Siqueira, Coordenadora Subs�tuta, em
02/09/2020, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Pereira Bastos, Conselheiro, em 02/09/2020, às
11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Valen�n Pacheco, Coordenador de Curso, em
02/09/2020, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Leandro De Souza, Conselheiro, em 02/09/2020,
às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Moreira De Araújo, Coordenador de Curso, em
02/09/2020, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marina Clare Vinaud, Conselheiro, em 02/09/2020, às
14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Israel Elias Trindade, Pró-Reitor Adjunto, em 02/09/2020,
às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Débora Ferreira Da Cunha, Conselheira, em 02/09/2020,
às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Livia Ferreira De Carvalho, Conselheira, em 02/09/2020,
às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Joana D'arc Ximenes Alcanfor, Conselheira, em
02/09/2020, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jordana De Castro Balduino Paranahyba, Coordenador de
Curso, em 02/09/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Willer Luciano Carvalho, Coordenador de Graduação, em
03/09/2020, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1520522 e
o código CRC 6F67D55F.
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