ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
1 Data: 08 de março de 2017
2 Horário: 14h às 17h
3 Local: Sala 12 da Central de Aulas I – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
4 Pauta:
5 1. Informes
6 2. Ata da reunião do dia 08/02/2017
7 3. Processos:
8 - 23070.005375/2016-11 de interesse do discente Adriano Bernardes de Camargo (Prorrogação de
9 prazo para integralização curricular): pedido de vistas pelo conselheiro Christiano Peres Coelho.
10 - 23070.001216/2017-11 de interesse do discente Gean Balduíno da Silva (Prorrogação de prazo
11 para integralização curricular): pedido de vistas pelo conselheiro Thiago Borges de Oliveira.
12 Processos analisados pela Comissão de Exclusão
Item

Processo

01

003102/2017-13

Hailto Filgueira de Souza

02

002365/2017-05

Karina Maria Tavares Rosa

03

002004/2017-51

Murillo Rodrigues Silva

13

Interessado

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

DEF

Assunto
Mudança de turno

DEF

IND

X
X
X

Processos analisados pela Comissão de Assuntos Diversos

Item

Processo

Interessado

01

002707/2017-89

Solayne Renata Cruvinel Mendonça

02

015091/2016-25

José Ferraz da Costa Neto

03

014252/2016-63

Fellipe Antunes de Souza Lourenço

Antecipação de Conclusão
de Curso
Antecipação de Conclusão
de Curso

IND

X
X
X

14

4. Monitoria 2017.1

15

5. Espaço das Profissões

16

6. Matrículas dos calouros

17

7. Padronização dos códigos das disciplinas da REJ

18

8. Outros assuntos

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Presentes
Darly Geraldo de Sena Júnior (Agronomia), Nadya da Silva Castro Ragnanin (Biomedicina),
Marlon Zortéa (Ciências Biológicas - Bacharelado), Luís Antônio Serrão Contim (Ciências
Biológicas – Licenciatura), Thiago Borges de Oliveira (Ciências da Computação), Carlos Augusto
de Oliveira Diniz (Direito), Denis Sousa de Moraes (Educação Física - Bacharelado), Chaysther de
Andrade Lopes (Educação Física - Licenciatura), Giulena Rosa Leite (Enfermagem), Thelma
Shirlen Soares (Engenharia Florestal), Kamila Rodrigues Coelho (Física), Ana Cláudia Antônio
Maranhão Sá (representando Thaís Rocha Assis - Fisioterapia), Maria José Rodrigues (Geografia –
Bacharelado), Márcio Rodrigues Silva (Geografia – Licenciatura), Ana Lorym Soares (História),
Tatiana Diello Borges (Representando Natasha Vicente da Silveira Costa – Letras Inglês), Tatiana
Franca Rodrigues (Letras – Português), Fernando Ricardo Moreira (Matemática), Júlia de Miranda
Moraes (Medicina), Alana Flávia Romani (Medicina Veterinária), Amílcar Vidica Barcelos e Raquel
Maracaípe de Carvalho (Psicologia), Karla Silva Malaquias (Química - Bacharelado), Wesley
Fernandes Vaz (Química - Licenciatura), Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes (Zootecnia),
Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca), Ana Carolina Gondim Inocêncio (SCGA).
Informes
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- O Bibliotecário Luismar solicitou aos coordenadores e aos chefes das Unidades Acadêmicas a
indicação dos representantes para comporem o Conselho Acadêmico de Bibliotecas da Regional
Jataí. Disse que até o momento, somente a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais havia
indicado o representante e que o mesmo já estava atuando junto à biblioteca. Reforçou que a
Direção da Regional irá novamente solicitar que às Unidades Acadêmicas a indicação dos nomes.
Finalizou comentando sobre o sucesso do último processo de compra de livros.
Deliberações
- Aprovação da ata da reunião do dia 08/02/17, com o registro de 19 aprovações e 5 abstenções.
- Reprovação (com o registro de 14 votos contrários, 2 votos favoráveis e 8 abstenções) do parecer
da Comissão de Exclusão e aprovação do parecer do Conselheiro Marlon Zortéa (com o registro de
18 votos favoráveis, 1 voto contrário e 5 abstenções), deferindo a solicitação do discente Adriano
Bernardes de Camargo, concedendo o prazo para integralização curricular até 2/2017.
- Reprovação (com o registro de 16 votos contrários e 8 abstenções) do parecer da Comissão de
Exclusão e aprovação do parecer do Conselheiro Thiago Borges de Oliveira (com o registro de 16
votos favoráveis e 8 abstenções), deferindo a solicitação do discente Gean Balduíno Filgueira de
Souza, concedendo o prazo para integralização curricular até 2/2018.
- Reprovação (com o registro de 11 votos contrários, 7 abstenções e 6 votos favoráveis) do parecer
da Comissão de Exclusão, deferindo a solicitação do discente Hailto Filgueira de Souza, uma vez
que o Coordenador do Curso de Química, grau acadêmico Licenciatura, expôs detalhadamente a
situação do requerente, argumentando a favor. Assim, a Câmara Regional de Graduação concedeu o
prazo para integralização curricular até 2/2018 e solicitou ao Coordenador do referido Curso a
instrução do aluno para que o mesmo se matricule em várias disciplinas a cada semestre letivo, a
fim de concluir o curso dentro do novo prazo para a integralização curricular.
- Aprovação (com o registro de 23 votos favoráveis e 1 abstenção) dos pareceres da Comissão de
Recurso Contra Exclusão que deferem a solicitação dos discentes Karina Maria Tavares Rosa e
Murillo Rodrigues Silva, concedendo o prazo para a integralização curricular até o semestre 2/2017.
- Aprovação (com o registro de 17 votos favoráveis, 1 voto contrário e 6 abstenções) o parecer do
Conselheiro Fernando Ricardo Moreira que defere a solicitação da discente Solayne Renata
Cruvinel Mendonça.
- Aprovação (com o registro de 10 votos favoráveis, 5 votos contrários e 9 abstenções) dos
pareceres do Conselheiro Márlon Zortéa que deferem a solicitação de antecipação de conclusão de
curso dos discentes José Ferraz da Costa Neto e Fellipe Antunes de Souza Lourenço. Foram
contrários ao parecer de deferimento os seguintes conselheiros: Carlos Augusto de Oliveira Diniz,
Denis Sousa de Moraes, Chaysther de Andrade Lopes, Giulena Rosa Leite e Júlia de Miranda
Moraes.
Considerações
- Monitoria: A Coordenadora de Monitoria, Prof. Alana, informou que a Comissão Regional de
Monitoria estabeleceu os critérios e os pesos para a distribuição de bolsas de monitoria por
Unidades Acadêmicas, sendo: 30% para carga horária total que a UAE ministra e oferta, 30% para
reprovação nas disciplinas ofertadas, 25% para número de alunos atendidos pela UAE,
10% para quantidade de monitores voluntários e 5% para os cursos de licenciaturas. Os índices
propostos foram aprovados com o registro de 19 votos favoráveis, 2 contrários e 2 abstenções. A
Coordenadora de Monitoria informou que não houve simulação dos resultados da aplicação dos
índices para garantir que a definição dos critérios não fosse influenciada pelos resultados que
pudessem gerar. Afirmou ainda que essa divisão vigorará durante todo o ano letivo de 2017, em
virtude do difícil acesso dos dados no SIGAA. Comunicou que no total de 80 bolsas, duas são
destinadas aos Professores Vanderlei Balbino da Costa e Renata Beatriz Silva, e as demais 78 bolsas
serão distribuídas conforme critérios apresentados, sendo o edital lançado, possivelmente, próximo
ao dia 20 de abril. Orientou que as UAEs sigam os mesmos critérios para a divisão de bolsas entre
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os cursos.
- Espaço das Profissões: a Coordenadora de Graduação relembrou que o evento será realizado no
dia 24 de maio, na Central de Aulas I e nos Laboratórios próximos e que não haverá nenhum tipo de
verba para subsidiar o evento. Solicitou que os cursos planejem suas estratégias e as equipes, e que
envie um e-mail à COGRAD, até o dia 27 de março, em que conste o detalhamento das
atividades/ações que serão desenvolvidas no dia do evento, e os nomes dos docentes, técnicos
administrativos e discentes envolvidos para o cadastramento dos mesmos no projeto de extensão e
certificação.
- Matrículas calouros: A Coordenadora de Graduação informou que na primeira etapa de matrículas,
realizadas entre os dias 21 a 24/02, houve o preenchimento de apenas 45% das vagas. A chamada
pública acontecerá nos dias 06 e 07 de abril, conforme escalonamento e solicitou a colaboração dos
Coordenadores na liberação dos secretários para auxiliarem nesta etapa de matrícula dos alunos
calouros.
- Padronização dos códigos das disciplinas da REJ: A Coordenadora de Graduação informou que
durante o período de Planejamento Pedagógico (03 a 07 de abril) será proposta uma atividade de
estudo da padronização dos códigos das disciplinas da REJ. A equipe da COGRAD elaborará um
documento com as orientações para o estudo e será encaminhado aos Coordenadores dos Cursos.
Os estudos serão apresentados no dia 10 de maio na reunião da Câmara Regional de Graduação.
- Acréscimo de ponto de pauta: Subsídios para refeições no RU - A Coordenadora de Graduação
informou que há um débito no valor de 700 mil reais junto ao Restaurante Universitário da REJ e,
que em virtude do corte de verbas do PINAES e do parecer do CGU, haverá um edital para
inscrição de estudantes que visará a distribuição de subsídios nas refeições feitas no RU. A CACOM
publicará um edital no primeiro semestre e solicitou que as coordenações recebam as inscrições.
Posto em discussão e diante dos argumentos apresentados pelos Coordenadores, que não aceitaram
a proposta de receberem as inscrições nas coordenações, foi proposto e aprovado (com o registro de
23 votos favoráveis e 1 abstenção) a liberação de secretários (nos períodos matutino, vespertino e
noturno) em um ou dois dias da semana, para a composição de duas equipes, conforme a estratégia
apesentada pela CACOM, para auxiliarem nos dias de inscrições, desde que as datas não coincidam
com os períodos de matrículas e de ajuste de matrículas para o semestre 2017/1.
- Outros assuntos: Atendendo ao pedido constante no Ofício nº. 143/2017 da Secretaria Municipal
de Educação que solicita nomes de dois representantes para comporem a Comissão de
Acompanhamento e Monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME), os Coordenadores
dos Cursos de Licenciaturas da REJ aprovaram a indicação dos Professores Luís Antônio Serrão
Contim (Titular) e Tatiana Franca Rodrigues Zanirato (Suplente).
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.

