
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ

ASSESSORIA DE GRADUAÇÃO

Memória da Reunião sobre a V Reunião da Minicâmara de Graduação

Data: 09/10/2012  Local: Auditório Superior

 Horário : Início: 14h  Horário : Término: 16h

PARTICIPANTES: em anexo

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1- Informes Gerais: 

- No período de 03 a 04 de novembro estaremos sediando o ENEM, caso haja
alguma atividade nestes dias terá que ser remanejada para a Central de Aulas
3.
- Todos os participantes da V Reunião da Minicâmara de Graduação receberam
uma planilha com estudo de salas e horários em que as salas das Centrais de
Aulas 1, 2 e 3 estão desocupadas. Isto para que haja uma análise de ocupação
de espaços.
- Foi repassado aos presentes a necessidade de explicar que não há quebra de
pré-requisito, pois os mesmos já estão assim almejados nos PPCs do CAJ.
-É  impossível  haver  um  calendário  único  para  toda  a  UFG,  portanto  foi
esclarecido as possibilidades do calendário de acordo com duas propostas.

Proposta 1
Jatai e Catalão
Inicio do 1º Semestre- 15 de abril de 2013 até 29 de Junho de 2013
Férias  –  de 30 de junho de 2013 à 14 julho retornando dia  15 de julho e
encerrando-se dia 30 de agosto de 2013.
Inicio do 2º Semestre de 2013- 16 de setembro e término em 21 de dezembro
de 2013, recesso de 22 de dezembro a 05 de janeiro de 2014. Retornaríamos
dia 06 de janeiro e conclui-se em 31 de janeiro de 2014.
Inicio do 1º Semestre de 2014 em 10 de março, isto em toda a UFG.

Proposta 2
Jatai e Catalão
Inicio do 1º Semestre- 25 de março de 2013 término em 31 de julho.
Férias-  17 de agosto  de  2013  à  01  de setembro,  retornaríamos dia  02 de
setembro e encerraria dia 14 de dezembro, havendo assim recesso de 15 de
dezembro até 05 de janeiro e retornando dia 06 de janeiro. Concluindo assim o
semestre dia 25 de janeiro de 2014.
Inicio do 1º semestre de 2014 em 10 de março de 2014.

- Houve então uma votação para escolher a proposta mais benéfica para o CAJ.
Proposta 1- (11 votos), Proposta 2- (2 votos), Abstenções-( 1voto), Criação de
uma nova proposta- ( 3 votos)
-Foi  então  definido  que  a  assessora  de  Graduação  levaria  as  propostas
definidas em reunião para Goiânia.
- Estão suspensas as inscrições para o vestibular UFG 2013, pois o MEC 
suspendeu todos os editais que não acomodavam em seus critérios 50% de 
vagas para o sistema de cotas.
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