
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SUPERIOR DE GRADUAÇÃO DO 1 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE 2 
FEDERAL DE GOIÁS, REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2016. 3 
Aos dezoito dias do mês de abril 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 a Profª. Gisele de Araújo Prateado Gusmão, Pró-Reitora Adjunta de 6 

Graduação, os seguintes conselheiros: Em seguida, o presidente da mesa submete Ata da reunião do 7 
dia 25 de janeiro de dois mil e dezesseis à aprovação. Ouvido o colegiado, o documento é aprovado 8 
por unanimidade. Na sequência, professor Luiz Mello passa ao próximo ponto de pauta que trata da 9 
questão do quórum da Câmara Superior de Graduação. Inicia apresentando aos conselheiros 10 
presentes os artigos do Estatuto da UFG que normatizam o tema e procedendo alguns 11 

esclarecimentos sobre a composição do referido colegiado. Após apresentação do artigos, professor 12 
Luiz Mello apresenta levantamento da presença dos conselheiros nas reuniões da CSG desde a 13 
instalação do colegiado. O presidente da mesa discorre sobre a importância da participação dos 14 
membros do colegiado as reuniões ordinárias e sobre os prejuízos causados quando as reuniões são 15 
suspensas por falta de quórum. A conselheira Angelita Pereira Lima faz uma fala sobre a importância 16 

da participação de todas as instâncias, considerando o caráter político da representação. A conselheira 17 
Marta Cristina Colozza Bianchi faz uma fala apontando para a aplicação das normas instituídas para 18 

o colegiado. O conselheiro Cristiano Novaes Rezende discorre sobre a necessidade de aprimorar a 19 
participação de todos no colegiado, sobretudo a participação discente. A conselheira Roseane da 20 
Silva Sant’ana reforça a necessidade de todos os conselheiros, inclusive o suplentes, sejam 21 
comunicados acerca das reuniões realizadas. O conselheiro Alison Cleiton Araújo reforça a 22 

importância da participação de todos e também fala da importância da convocação dos suplentes. 23 
Professor Luiz Mello repassa a informação da secretária do colegiado de que todos os membros 24 

(incluindo titulares e suplentes) são sempre convocados para todas as reuniões da CSG. A secretária 25 
do colegiado reforça a necessidade de comunicação dos conselheiros titulares cm os conselheiros 26 
suplentes em caso de impedimento de comparecer à reunião. É proposto pelo colegiado que se faça 27 

uma conversa com os conselheiros docentes e discentes que tem se ausentado com frequência das 28 
reuniões da CSG, com intuito de alertar sobre a iminência de exclusão do referido colegiado. A 29 

proposta de conversa com os conselheiros faltosos é submetida à apreciação e é aprovada com o 30 
registro de sete votos contrários e uma abstenção. Professor Ricardo Lira Rezende alerta para que 31 
seja pensado em alguma forma para proceder à substituição dos representantes eleitos que já não 32 

participam do colegiado. Professor Luiz Mello informa que as normas de composição da CSG são 33 

definidas por estatuto e regimento da Universidade e não podem ser modificadas por um regimento 34 
específico do colegiado. Dando continuidade à reunião, o presidente da mesa passa ao ponto de pauta 35 
que trata do SiSU 2017 – que trata de possível redefinição dos pesos atribuídos para as notas do 36 

Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. Informa que haverá uma comissão para estudar o referido 37 
assunto, incluindo a possibilidade de instituição de nota mínima do Enem para ingresso nos cursos ou 38 
na Universidade. Professor Luiz informa que a comissão será possivelmente coordenada pelo 39 

Professor Demóstenes Ferreira Filho, integrante da área das Engenharias, solicitante da referida 40 
revisão. Reforça, ainda, a participação das regionais da UFG e do presidente do Centro de Seleção na 41 
referida comissão. O presidente da mesa, convida ainda, todos os membros do colegiado que tenham 42 
interesse a participar da referida reunião. Em seguida, professor Luiz Mello passa ao ponto de pauta 43 
que trata da homologação de Ad Referendum das alterações no RGCG – Regulamento Geral dos 44 

Cursos de Graduação. Após apresentação das referidas alterações, o Ad Referendum é homologado 45 

com o registro de uma abstenção. Passando à análise dos processos, Professor Denis Richter lê o 46 

parecer acerca do item 26 – processo de recurso contra exclusão nº 23070.005061/2015-20 de 47 
interesse de Wendell de Castro Silva Monteiro, apontando para o indeferimento do pleito do 48 

interessado. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro de três abstenções. A 49 
conselheira Telma Alves Garcia apresenta parecer acerca do item 25 – processo de recurso contra 50 
exclusão nº 23070.010356/2015-18,  de interesse de José Diogo Guardarine Themudo, apontado 51 
para o indeferimento do pleito do interessado. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o 52 
registro de duas abstenções. Em seguida, o conselheiro Saulo Germano Dallago apresenta parecer 53 
acerca do item 31 – processo de recurso contra exclusão nº 23070.010325/2015-67 de interesse de 54 
Ruggeri Garcia Silva – apontando para o indeferimento do pleito do interessado. Submetido à 55 

apreciação, o parecer é aprovado com o registro de duas abstenções. O conselheiro Ricardo Lira de 56 

 



Rezende apresenta parecer acerca do item 32 – processo de recurso contra exclusão nº 57 
23070.010323/2015-78, de interesse de Saulo Barros Assunção Pinto, apontando para o 58 
indeferimento do pleito do interessado. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro 59 
de quatro abstenções. A conselheira Marta Cristina Colozza Bianchi apresenta parecer acerca do item 60 

35 - processo de recurso contra exclusão nº 23070.001914/2016-35, de interesse de Kalebe Pimentel 61 
de Souza, apontando para o  indeferimento do pleito do interessado. Submetido à apreciação, o 62 

parecer é aprovado com o registro de cinco abstenções. Em seguida, professora Sirley Aparecida de 63 
Souza apresenta parecer acerca do processo de Virgilio Luis Tiburcio de Andrade. Considerando 64 
algumas dúvidas na análise do processo, professora Gisele de Araújo Prateado Gusmão pede vistas 65 
do referido processo. Na sequência, professor Leandro Luís Galdino de Oliveira lê o parecer emitido 66 
pela professora Ruth Minamisava acerca do item 37 - processo de quebra de pré-requisito nº 67 

23070.003499/2015-73 de interesse de Carlos Murilo da Silva Filho, apontando para o 68 
indeferimento do pleito do interessado. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro 69 
de um voto contrario e quatro abstenções. Em seguida, a conselheira Patrícia Roberta de Almeida 70 
Castro Machado apresenta parecer acerca do item 38 - processo de quebra de pré-requisito nº 71 
23070.003796/2015-19, de Daniela de Castro Leite apontando para o indeferimento do pleito da 72 

interessada. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro de um voto contrario e três 73 
abstenções. A conselheira Telma Alves Garcia apresenta parecer do item 41 - processo de quebra de 74 

requisito nº 23070.001621/2016-58 de interesse da estudante Tais Figueiredo de Sá, apontando para 75 
o deferimento do pleito da interessada. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro 76 
de uma abstenção. Em seguida, professora Telma Alves Garcia apresenta parecer acerca do item 49 - 77 
processo de quebra de pré-requisito nº 23070.002662/2016-61  de interesse de Camila Ribeiro Toso, 78 

apontando para o indeferimento do pleito da interessada. Submetido à apreciação, o parecer é 79 
aprovado com o registro de duas abstenções. Na sequência, a conselheira Taciana Novo Kudo 80 

apresenta parecer do item 47 – processo de quebra de pré-requisito nº 23070.003510/2015-03, de 81 
interesse de Cynthia Martins Rodrigues, apontando para o indeferimento do pleito da interessada. 82 
Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro de duas abstenções. A conselheira 83 

Adelair Helena dos Santos apresenta parecer acerca do item 44 - processo de quebra de pré-requisito 84 
nº 23070.001550/2016-93, de interesse de Leandro Ferreira Pedroso, apontando para o  85 

indeferimento do pleito do interessado. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro 86 
de uma abstenção. Em seguida, Ricardo Lira de Rezende apresenta parecer acerca do item 45 - 87 
processo de quebra de pré-requisito nº 23070.002250/2016-21, de interesse Paula Fernanda de 88 

Lima F. Rocha, apontando para o indeferimento do pleito da interessada. Submetido à apreciação, o 89 

parecer é aprovado com o registro de uma abstenção. Marta Cristina Colozza Bianchi apresenta 90 
parecer acerca do item 48 – processo de quebra de pré-requisito nº 23070.000890/2016-05, de 91 
interesse de Deivid Santos Silva, apontando para o indeferimento do pleito do interessado. 92 

Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro de uma abstenção. Marta Cristina 93 
Colozza Bianchi apresenta, ainda, parecer acerca do item 50 – processo de inscrição em disciplina nº 94 
23070.023703/2014-91, de interesse de Camilla de Oliveira e Lima, apontando para o 95 

indeferimento do pleito da interessada, submetido à apreciação, o parecer é aprovado por 96 
unanimidade.Considerando o horário previsto para o término da reunião, o presidente da mesa 97 
procede o encerramento dos trabalhos. Para constar, eu, Elis Veloso Portela de Araújo, secretária da 98 
Câmara Superior de Graduação - do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC, 99 
lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos 100 

presentes. 101 


