ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
1 Data: 08 de fevereiro de 2017
2 Horário: 14h às 16h 05min
3 Local: Auditório Inferior da Central de Aulas I – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
4 Pauta:
5 1. Informes
6 2. Ata da reunião do dia 18/01/2017
7 3. Processos:
8 - 23070.013180/2016-37 Fabiana Chaves da Silva (Liberação de pré-requisito): pedido de vistas
9 pela conselheira Karina Ludovico de Almeida Lopes Martinez.
10 Processos analisados pela Comissão de Análise de Recursos
Item

Processo

01

007019/2016-24

Geisiane Ferreira Gomes

02

001330/2017-41

Amanda da Costa Nascimento

03

005375/2016-11

Adriano Bernardes de Camargo

04

000817/2017-14

Ariel Lauber de Paula Silva

05

000587/2017-85

Paula Gabriela Ferreira Barbosa

06

001216/2017-11

Gean Balduíno da Silva

07

001428/2017-06

Paulo Henrique Rezende
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Interessado

Assunto
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular

DEF

IND

X
X
Vistas
X
X
Vistas
X

4. Colações de grau
5. Sugestão de pesos das provas do ENEM para o SISU-2018
6. Representação da REJ na Câmara Superior da Câmara de Graduação
7. Padronização dos códigos das disciplinas
8. Oferta de disciplinas conjugadas e condensadas
9. Lançamento de Estágios e TCCs no SIGAA
10. Matrículas: calouros e veteranos
11. Liberação de co e pré-requisitos
12. Disciplinas isoladas
13. PPC dos Cursos de Graduação
14. Regulamento de Estágio
15. Apoio acadêmico
16. Outros assuntos
Presentes
Darly Geraldo de Sena Júnior (Agronomia), Cleber Douglas Lucínio Ramos (Biomedicina),
Christiano Peres Coelho (Ciências Biológicas - Bacharelado), Diego Ismael Rocha (Ciências
Biológicas – Licenciatura), Thiago Borges de Oliveira (Ciências da Computação), Denis Sousa de
Moraes (Educação Física - Bacharelado), Chaysther de Andrade Lopes (Educação Física Licenciatura), Samantha Ferreira da Costa Moreira (Representando Giulena Rosa Leite Enfermagem), Daniela Pereira Dias (Engenharia Florestal), Paulo Freitas Gomes (Física), Thaís
Rocha Assis (Fisioterapia), Hildeu Ferreira da Assunção (Geografia – Bacharelado), Suzana Ribeiro
Lima Oliveira (Geografia – Licenciatura), Ana Lorym Soares (História), Tatiana Franca Rodrigues
(Letras – Português), Fernando Ricardo Moreira (Matemática), Alana Flávia Romani (Medicina
Veterinária), Amílcar Vidica Barcelos e Raquel Maracaípe de Carvalho (Psicologia), Rosemara
Perpétua Lopes (Pedagogia), Fábio Luiz Paranhos Costa (Química - Bacharelado), Wesley
Fernandes Vaz (Química - Licenciatura), Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes (Zootecnia),

ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca), Ana Carolina Gondim Inocêncio (SCGA). Justificaram a
ausência: Rodrigo Abraão Faria (CACOM), Luís Antônio Serrão Conitm (Ciências Biológicas –
Licenciatura) e Júlia de Moraes Miranda (Medicina).
Informes
- PPC do Curso de Agronomia foi aprovado na Câmara Superior de Graduação.
- PPC do Curso de Engenharia Florestal será apreciado na Câmara Superior de Graduação no dia 27
de março de 2017.
- Acontecerá no dia 15/02 a Reunião do Fórum de Licenciatura na qual todos os Coordenadores dos
Cursos de Licenciaturas forma convocados.
Deliberações
- Aprovação da ata da reunião do dia 18/01/17, com o registro de 19 aprovações e 5 abstenções.
- Aprovação, com o registro de 19 votos favoráveis e 3 abstenções, do parecer da Comissão de
Análise de Recurso e o parecer da Conselheira Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes que
deferem o pedido de liberação de pré-requisito de interesse da aluna Fabiana Chaves da Silva
(23070.013180/2016-37).
- Aprovação, com o registro de 21 votos favoráveis e 03 abstenções, dos pareceres da Comissão de
Exclusão que deferem os pedidos de prorrogação de prazo para integralização curricular de
interesse dos discentes: Geisiane Ferreira Gomes (23070.007019/2016-24), Amanda da Costa
Nascimento (23070.001330/2017-41), Ariel Lauber de Paula Silva (23070.000817/2017-14), Paula
Gabriela Ferreira Barbosa (23070.000587/2017-85) e Paulo Henrique Rezende
(23070.001428/2017-06).
- Pedido de vistas ao pedido de prorrogação de prazo para integralização curricular de interesse do
aluno Adriano Bernardes de Camargo (23070.005375/2016-11) pelo Conselheiro Christiano Peres
Coelho.
- Pedido de vistas ao pedido de prorrogação de prazo para integralização curricular de interesse do
aluno Gean Balduíno da Silva (23070.001216/2017-11) pelo Conselheiro Thiago Borges de
Oliveira.
- Aprovação, por unanimidade, do Calendário de Colações de Grau referente ao semestre de 2016.2,
estabelecendo as seguintes datas: 18/04/2017: Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina
Veterinária e Zootecnia; 19/04/2017: Física, Letras Português, Matemática e Psicologia;
20/04/2017: Biomedicina e Fisioterapia; 07/06/2017: Ciências Biológicas, Enfermagem, História,
Letras Inglês e Pedagogia; 08/06/2017: Direito; 09/06/2017: Ciências da Computação, Educação
Física, Geografia e Química.
Considerações
- Sugestão de pesos das provas do ENEM para o SiSU 2018: Apenas a UAE de Educação definiu o
peso a ser aplicado. Diante desse fato, a Coordenadora de Graduação solicitou que o assunto seja
discutido nas demais UAEs e que as definições sejam encaminhas, para o e-mail
graduacaocampusjatai@gmail.com, até o dia 08/03/2017.
- Representação da REJ na Câmara Superior de Graduação: para dar subsídio à escolha dos novos
membros, será analisada a ata da instauração da Câmara de Graduação na Regional Jataí, assim,
ficando este ponto a ser tratado na próxima reunião (08/03/2017).
- Padronização dos códigos das disciplinas: A Coordenadora de Graduação esclareceu que os
Cursos pertencentes à UAE de Ciências Agrárias já realizaram estudos para a padronização das
disciplinas e os novos PPCs estão sendo elaborados com nomes, cargas horárias, ementas e
bibliografias (básicas e complementares) idênticas com o intuito de unificação dos códigos, o que
otimizará as ofertas das disciplinas pelas Coordenações e Unidades e, a flexibilidade na escolha de
horários aos discentes. A presidente solicitou às UAEs de Exatas e Ciências Biológicas a
apresentação dos estudo na Reunião da Câmara de Graduação que acontecerá no dia 05 de abril.
- Oferta de disciplinas conjugadas e condensadas: a Técnica em Assuntos Educacionais Cristhiane
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Assis solicitou, com urgência, a lista de disciplinas que são ofertadas conjugadas a fim de que os
cadastros das mesmas sejam alterados, permitindo a vinculação do professor numa mesma turma
em ofertas diferentes. Informou que a disciplina de LIBRAS deve ser ofertadas nos códigos
pertencentes às matrizes curriculares dos cursos, evitando que os alunos façam como Núcleo Livre
e, posteriormente, peçam aproveitamento, tendo em vista que o aproveitamento de disciplinas
interfere na média global do discente e, se o aluno estiver matriculado em apenas uma disciplina no
semestre e que esta seja um Núcleo Livre e, depois pedir o aproveitamento deste como disciplina
obrigatória, o aluno é excluído por não renovar vínculo com a instituição, pois no aproveitamento
retira-se a disciplina cursada no semestre e lança-a no semestre do aproveitamento. Esclareceu que
as equivalências podem ser feitas a qualquer momento no SIGAA, mas que o processo de
equivalência prejudica o aluno no ato da matrícula, sendo que as disciplinas relacionadas como
equivalentes só são visualizadas pelos discentes no SIGAA nos períodos de ajustes de matrículas,
após o processamento do indicie de prioridade, e se houver vagas ociosas. Quanto às disciplinas
condensadas, informou a necessidade de oferta ou alteração da oferta, indiciando corretamento o
período de início e de término da disciplina.
- Lançamento de estágios e TCCs no SIGAA: a Técnica em Assuntos Educacionais ainda esclareceu
que alguns cursos estão lançando as disciplinas de estágios e/ou trabalho de conclusão de cursos de
maneira errada, impactando na carga horária (dobrada) do professor que ganha horas como ensino e
orientação. Solicitou aos Coordenadores que a procurem no período de oferta para orientação e
lançamentos corretos.
- Matrículas (calouros e veterano): A Coordenadora de Graduação informou que as matrículas SiSU
(1ª chamada) acontecerão nos dias 21 a 24 de fevereiro e solicitou aos Coordenadores a
compreensão e a liberação dos secretários convocados para comporem a equipe de matrícula, em
virtude do quadro de pessoal da Seccional do Centro de Gestão Acadêmica ser bastante reduzido.
Informou que o calendário de matrículas dos veteranos em breve será divulgado e que, a partir do
semestre 2017,1, terão dois períodos de ajustes de matrícula para que os alunos possam alterar suas
matrículas via SIGAA.
- Liberação de co e pré-requisitos: De acordo com o RGCG (Resolução 1122R – artigo 49A) e a
Instrução Normativa 02/2016 (artigo 65) os pareceres referentes aos pedidos de liberação de pré e
co-requisitos devem ser emitidos por representantes do colegiado da Unidade Acadêmica Especial,
e não pelos membros dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos.
- Disciplinas Isoladas: A Coordenadora de Graduação esclareceu que as disciplinas isoladas dos
cursos de graduação, são destinadas às pessoas interessadas e não vinculadas a nenhum curso de
graduação da UFG, na condição de aluno especial. A inscrição é permitida aos interessados que
estejam cursando, no mínimo, o ensino médio, mediante a existência de vaga e aprovação em
processo seletivo específico. O edital, ofertando as vagas e as disciplinas dos cursos, é publicado de
acordo com o calendário acadêmico da UFG, mas que para tanto, os coordenadores devem
preencher o formulário enviado pelo CGA nas datas corretas atestando os nomes das disciplinas e as
respectivas quantidades de vagas. Todas as orientações sobre essa assunto estão contidas na Seção
III da Resolução Nº. 1122R e na Resolução Nº. 276. Assim, pediu para que os Cursos sempre
ofertem vagas com o intuito de atrair o público local, divulgando a Regional Jataí, e
consequentemente, podendo se tornar um potencial aluno regular no futuro.
- PPCs dos Cursos de Graduação: A Prof. Giselle Soares Passos foi apresentada como a
Coordenadora de Currículo e Avaliação da Regional Jataí, a qual atenderá, às sextas-feiras à tarde,
na sala da COGRAD, os membros dos NDEs para esclarecimentos sobre os PPCs e auxiliará na
padronização dos códigos das disciplinas da REJ. A mesma informou que fará um levantamento dos
Cursos que não tem resolução e auxiliará na construção e nas análises dos novos PPCs da Regional
Jataí.
- Regulamento de Estágio: A Coordenadora de Graduação esclareceu que, de acordo com as falas
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dos Coordenadores de Estágios Ana Luísa Aguiar Castro e Edmilson Santos Cruz, grande parte dos
Cursos de Graduação da REJ não seguem o regulamento de estágio e desconhecem o que está
disposto na Seção III da Resolução 1122R, portanto, há a necessidade de novas reuniões com os
Coordenadores de Estágios dos Cursos. Informou que o convênio entre a UFG e a Prefeitura
Municipal de Jataí acabará em março, mas que já houve uma reunião com a Secretária da Educação
Municipal, Prof. Eliana Melo Machado Moraes, no dia 03/02/2017 na qual foram tratados assuntos
pertinentes ao Estágio, Pesquisa e Extensão nas unidades escolares municipais de Jataí.
- Monitoria: A Coordenadora de Monitoria, Prof. Alana, informou que houve diminuição das bolsas
de monitoria da REJ, passando de 100 para 80. Informou que na próxima terça-feira (dia 21/02) a
Comissão Regional de Monitoria iniciará os estudos sobre a repetência dos alunos matriculados em
2015.2 e 2016.1, visto que este é um dos critérios que subsidiará a distribuição de bolsas para o ano
de 2017. Comunicou que segundo a Resolução que regulamenta o Programa na UFG os critérios
empregados devem ser aprovados na Câmara Regional de Graduação e portanto este será um dos
pontos de pauta da próxima reunião. Solicitou aos Coordenadores que em virtude dos cortes
orçamentários busquem estimular abertura de monitorias voluntárias.
- Retirada 15º ponto de pauta.
Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis Santana, lavrei a presente ata que segue assinada pela
presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes mediante à lista de frequência.

