
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 25 DE JANEIRO DE 2016. 3 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no 4 

Auditório da Biblioteca Central, reuniram-se sob a presidência do Prof. Luiz Mello de Almeida Neto, 5 
Pró-Reitor de Graduação, juntamente com a Profª. Gisele de Araújo Prateado Gusmão, Pró-Reitora 6 

Adjunta de Graduação, os seguintes conselheiros: Adelair Helena dos Santos, Alison Cleiton de 7 
Araújo, André Felipe Soares, Angelita Pereira de Lima, Braulio Romeiro, Cristiano Novaes Rezende, 8 
Fabio Luiz P. Costa, Felipe Pamplona Mariano, Izabella Peracini Bento, Júlio Orestes da Silva, Karla 9 
Maria Silva, Lincoln Lucílio Romualdo, Maria Auxiliadora Carmo Moreira, Nunila Ferreira de 10 
Oliveira, Patricia Roberta de Almeida Castro, Priscilla de Carvalho, Raimundo Agnelo Soares 11 

Pessoa, Ricardo Lira de Rezende Neves, Saulo Germano Dallago, Sirley Aparecida de Souza, 12 
Taciana Novo Kudo, Telma Alves Garcia, Vanessa Helena Santana Dalla Dea e Wagner Wilson 13 
Furtado. Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Alessandra Gomes de Castro, Osni Silva e 14 
Ulysse Rocha Filho. Professor Luiz Mello de Almeida Neto inicia a reunião perguntando se há 15 
algum/a novo/a coordenador/a e pede para que os/as mesmos/as se apresentem. A nova coordenadora 16 

do curso de Ciências da Computação, Taciana Novo Kudo, se apresenta, assumindo o lugar do Prof. 17 
Herbert Coelho da Silva. Prof. Felipe Pamplona Mariano, Coordenador do Curso de Engenharia 18 

Mecânica, também se despede do seu mandato. Agradece pelo tempo durante o seu exercício como 19 
coordenador. Atendendo solicitação, Prof. Luiz Mello passa a palavra à Profa. Miriam Bianca 20 
Amaral Ribeiro, que expõe o contexto de ocupação de algumas escolas estaduais em Goiás e a 21 
dificuldade de seus respetivos estudantes para obter parte da documentação necessária à matrícula na 22 

UFG por meio do SiSU (Sistema de Seleção Unificada) 2016, razão pela qual solicita que a CSG 23 
(Câmara Superior de Graduação) se manifeste pela prorrogação do prazo de matrícula para esses 24 

estudantes. Prof. Luiz Mello faz alguns comentários acerca da matéria e explica que a matrícula no 25 
Sisu, normatizada por meio de edital e com datas definidas nacionalmente pelo MEC (Ministério da 26 
Educação), não pode nesse momento ser objeto de alteração pela CSG. Ainda, discorrendo sobre o 27 

assunto, informa que o Conselho Estadual de Educação aprovou, em reunião realizada no dia 28 
22/01/2016, resolução que atribui à Secretaria Estadual de Educação a competência para emitir as 29 

declarações de conclusão do ensino médio dos estudantes das escolas ocupadas, reforçando a 30 
responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação em resolver esta questão. Professor Wagner 31 
Wilson Furtado, Presidente do Centro de Seleção da UFG, explica as implicações de aceitar uma 32 

matrícula sem a devida comprovação de conclusão de ensino médio. Professor André Felipe Soares 33 

de Arruda questiona se há alguma possibilidade de encaminhamento administrativo ou político em 34 
relação à questão apresentada pela professora Miriam Bianca. Professora Miriam Bianca reforça a 35 
necessidade de uma posição política reconhecendo o direito dos estudantes que estão em escolas 36 

ocupadas de não serem prejudicados durante o processo de matrícula. Professor Ricardo Lira de 37 
Rezende Neves sugere alguma espécie de manifestação institucional por parte da Universidade 38 
Federal de Goiás em relação ao problema apresentado. Professora Miriam Bianca informa que 39 

considera razoável a ideia apresentada pelo professor Ricardo. Professor Luiz Mello compromete-se 40 
a conversar com o Reitor da Universidade, Professor Orlando Afonso Valle do Amaral, solicitando 41 
um contato por parte da UFG  junto às devidas instâncias da Secretaria Estadual de Educação para 42 
saber sobre a situação dos estudantes das escolas ocupadas. Em seguida, o presidente da mesa 43 
discorre sobre informações relativas ao perfil geral dos inscritos no SiSU 2016 para a UFG, bem 44 

como dos aprovados em primeira chamada, que estão disponíveis nas páginas da UFG, da Prograd e 45 

do Centro de Seleção, com destaque para o fato de que pelo segundo ano consecutivo a UFG foi a 46 

sexta instituição do país em número de inscritos no SiSU. Informa, ainda, sobre o Processo seletivo 47 
2016 para preenchimento de vagas disponíveis nos cursos de graduação da UFG, realizado no dia 48 

anterior, relatando caso de fraude por parte de um candidato do curso de medicina. Na sequência, o 49 
presidente da mesa submete as atas à apreciação do colegiado: a ata do dia 29 de junho de 2015 é 50 
aprovada com o registro de duas abstenções; a ata do dia 13 de outubro de 2015 é aprovada com o 51 
registro de uma abstenção; a ata do dia 26 de outubro de 2015 é aprovada com o registro de uma 52 
abstenção; a ata do dia 30 de novembro de 2015 é aprovada com o registro de uma abstenção; a ata 53 
do dia 14 de dezembro de 2015 é aprovada com o registro de uma abstenção. Após aprovação de 54 
pedido de inversão de pauta relativo ao item 26 da pauta, passa-se ao processo do Projeto 55 

Pedagógico de Curso de Química – Bacharelado – Regional Jataí, processo nº 56 

 



23070.013299/2011-03. Professor Leandro Luís Galdino de Oliveira faz a leitura de parecer 57 
elaborado pela conselheira Ruth Minamisava, favorável à aprovação do referido PPC. O conselheiro 58 
Raimundo Agnelo Soares Pessoa questiona se se é possível a criação de cursos sem a aprovação do 59 
respectivo PPC. Professora Gisele de Araújo Prateado Gusmão explica que alguns cursos 60 

participantes do REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) foram iniciados 61 
sem a aprovação definitiva dos PPCs. Após alguns esclarecimentos, o parecer favorável à aprovação 62 

do PPC de Química – Bacharelado – Regional Jataí é submetido à apreciação e é aprovado por 63 
unanimidade. Na sequência, professora Angelita Pereira de Lima apresenta parecer acerca do 64 
processo de quebra de pré-requisito nº 23070.013183/2015-90, de interesse de Karlla Kamylla 65 
Passos dos Santos, presente à reunião, favorável ao pedido da interessada. Submetido à apreciação, o 66 
parecer é aprovado com o registro de dois votos contrários e três abstenções. Dando continuidade à 67 

reunião, professora Gisele de Araújo Prateado Gusmão apresenta a proposta do calendário acadêmico 68 
2016. Professor Luiz Mello informa sobre a necessidade de discutir e decidir a respeito dos dias do 69 
CONPEEX (Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão) serem dias letivos ou não. Professor Ricardo 70 
Lira de Rezende Neves faz a defesa de que os dias do CONPEEX sejam considerados dias letivos, 71 
pensando numa construção de evento que possibilite a efetiva participação acadêmica. Professor Luiz 72 

Mello, considerando as falas que foram apresentadas nesta e em reuniões anteriores, afirma que a 73 
compreensão da maioria dos conselheiros tem sido no sentido de que os dias do CONPEEX sejam 74 

considerados dias letivos. Sugere, portanto, que seja elaborada uma definição sucinta do 75 
entendimento do que é dia letivo no contexto do CONPEEX, a partir do previsto na LDB (Lei de 76 
Diretrizes e Bases da Educação), ou seja, que dia letivo contempla um conjunto de atividades que vai 77 
além da sala de aula, incluindo, no caso em questão, a participação dos alunos no evento. Professora 78 

Angelita Pereira de Lima salienta que é importante desvincular a ideia do CONPEEX como dia letivo 79 
da necessidade de adequação do calendário acadêmico 2016, em virtude da greve. O presidente da 80 

mesa coloca em votação os calendários das Regionais Catalão, Goiânia, Goiás e Jataí, 81 
considerando o entendimento dos dias do CONPEEX serem dias letivos em todas as regionais. 82 
Submetido à apreciação, o calendário acadêmico de 2016 é aprovado por unanimidade. Em seguida, 83 

professor Luiz Mello de Almeida Neto apresenta a proposta de Alteração da Resolução de 84 
Preenchimento de vagas, destacando para o colegiado as sugestões de mudanças da Resolução. 85 

Apresenta, ainda, proposta de Resolução para mudança de turno, habilitação e mudança de grau 86 
acadêmico, no caso de cursos com mesma denominação. As duas resoluções são aprovadas com o 87 
registro de uma abstenção. Na sequência, professor Leandro Luís Galdino apresenta parecer acerca 88 

do Projeto Pedagógico do Curso de História – Regional Catalão – processo nº 89 

23070.016104/2013-31, elaborado pelo conselheiro Osni Silva, favorável à aprovação do referido 90 
PPC. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade. Em seguida, professora 91 
Adelair Helena dos Santos apresenta parecer acerca do Projeto Pedagógico do Curso de 92 

Biomedicina – Regional Goiânia, processo nº 23070.006733/2014-33, favorável à aprovação do 93 
referido PPC. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade. Em seguida, professor 94 
Saulo Germano Dallago, apresenta parecer acerca do Projeto Pedagógico do curso de Artes 95 

Visuais - Modalidade EAD (Educação à Distância), processo nº 23070.001503/2008-30, favorável à 96 
aprovação do referido PPC. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade. Em 97 
seguida, o presidente da mesa apresenta o calendário das Reuniões da Câmara Superior de Graduação 98 
em 2016 e consulta os conselheiros presentes sobre a referida proposta. Os conselheiros presentes 99 
tecem algumas considerações e manifestam-se favoráveis à proposta de calendário. Em seguida, 100 

passa-se aos processos de recurso contra exclusão. Professora Karla Maria Silva apresenta parecer 101 

elaborado pelo professor Denis Richter, acerca do processo de recurso contra exclusão nº 102 

23070.010362/2015-75, de interesse de Anna Laura Machado Falluh, favorável ao pedido da 103 
interessada. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade.  Na sequência, 104 

professora Angelita Pereira de Lima apresenta parecer acerca do processo de recurso contra exclusão, 105 
nº 23070.0102279/2015-04, de interesse de Paulo Henrique Flores Mendes, favorável ao pedido do 106 
interessado. O parecer apresentado sugere que a Universidade propicie, ao estudante, 107 
acompanhamento (em termos de assistência à sua permanência) e recomenda o trancamento do 108 
presente semestre letivo, caso seja de interesse do estudante. Submetido à apreciação, o parecer é 109 
posto em discussão e aprovado por unanimidade. Em seguida, professor Saulo Germano Dallago 110 
apresenta parecer acerca do processo de recurso contra exclusão, nº 23070.012082/2015-00, de 111 

interesse de Handel Camilo das Virgens, desfavorável ao pedido do interessado. Submetido à 112 



apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade. Em seguida, professora Angelita Pereira de Lima 113 
apresenta parecer acerca do processo nº 23070.01002456/2015-71, de interesse de Laksmi Sousa 114 
Machado, que recomenda o arquivamento do processo aberto pela referida estudante, considerando o 115 
trancamento de matrícula detectado durante a análise do processo. Em seguida, professor Leandro 116 

Luís Galdino apresenta parecer elaborado pela conselheira Marta Cristina Colozza Bianchi, acerca do 117 
processo de quebra de pré-requisito, nº 23070.010866/2015-95, de interesse de Antonio Ricardo 118 

Ramos de Freitas, desfavorável ao pedido do interessado. Submetido à apreciação, o parecer é 119 
aprovado por unanimidade. Na sequência, professor Leandro Luís Galdino apresenta parecer 120 
elaborado pelo professor Bráulio Romeiro, acerca do processo de quebra de pré-requisito nº 121 
23070.011264/2015-55, de interesse de Gabriela Agapito do Prado, desfavorável ao pedido da 122 
interessada.  Submetido à apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade. Na sequência, professor 123 

Saulo Germano Dallago apresenta parecer acerca do processo de quebra de pré-requisito, nº 124 
23070.010370/2015-11, de interesse de Marcelo Henrique Apolinario da Silva, desfavorável ao 125 
pedido do interessado. Professor Ricardo Lira de Rezende Neves destaca a necessidade de chamar 126 
um debate acerca de questões que envolvem quebra de pré-requisitos. Professor Leandro Luís 127 
Galdino reforça que a Coordenação de Currículo e Avaliação, vinculada à Pró-Reitoria de 128 

Graduação, tem reafirmado a importância da avaliação dos pré-requisitos, enquanto componentes das 129 
matrizes curriculares, junto às instâncias responsáveis pela elaboração das matrizes curriculares dos 130 

cursos de graduação na UFG. Submetido à apreciação, o parecer desfavorável ao pedido do 131 
interessado Marcelo Henrique Apolinario da Silva é aprovado por unanimidade. Em seguida, 132 
professora Gisele de Araújo Prateado Gusmão apresenta parecer elaborado pela conselheira Marta 133 
Cristina Colozza Bianchi, acerca do processo de inscrição em disciplina, nº 23070.023703/2014-91, 134 

de interesse de Camila de Oliveira e Lima, desfavorável ao pedido da interessada. Professor Luiz 135 
Mello sugere que o parecer seja apreciado na próxima reunião, considerando que o parecer abarca 136 

aspectos que fogem ao objeto de análise específico do referido processo e que a parecerista não 137 
encontra-se presente ao término da reunião. Os conselheiros acatam a proposta apresentada, ficando 138 
combinado, deste modo, que o parecer referente ao processo da estudante Camila de Oliveira e 139 

Lima será apreciado na próxima reunião da Câmara Superior de Graduação.  Por fim, professor Julio 140 
Orestes da Silva apresenta parecer acerca do processo de recurso de Revalidação de Diplomas, nº 141 

23070.023048/2014-71, de interesse de Maria de Los Angeles Martinez Cohen, desfavorável ao 142 
pedido da interessada. Submetido à apreciação, o parecer é aprovado com o registro de uma 143 
abstenção. Considerando o horário previsto para o término da reunião, o presidente da mesa procede 144 

o encerramento dos trabalhos. Para constar, eu, Elis Veloso Portela de Araújo, secretária da Câmara 145 

Superior de Graduação - do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC, lavrei a 146 
presente ata, que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos presentes. 147 
 148 


