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PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos: 
1. Avaliações de curso pelo INEP/MEC

- Apresentação dos cursos que receberão a vista do INEP/MEC para autorização e reconhecimento.
- Após a abertura do instrumento deve-se alimentar o formulário com dados precisos e solicitar aju-
da do NDE. Os dados fornecidos deverão estar em consonância com o site do curso.

2. PPC: novas orientações para elaboração e apresentação da situação dos PPCs dos cursos do
CAJ 

- Foi apresentado o status de cada PPC dos cursos do CAJ.
- Há um novo documento para orientação para elaboração de novos projetos pedagógicos disponível
no site da PROGRAD.
- Artigos 13 e 17 do RGCG: A hora-aula dos cursos presenciais será de 60 minutos, sendo 50 minu-
tos de aulas expositivas, práticas ou laboratoriais e 10 minutos para atividades acadêmicas supervi-
sionadas. 
- Há PPCs em diligência com as orientações do MEC/INEP

3. NDEs

4. Seminários
- Em 2012 foram apresentados seminários sobre:
   - Ciências sem fronteiras para motivar os alunos a buscarem intercâmbios. Terá uma nova apre-
sentação em setembro.
   - Reativação do Núcleo de Acessibilidade do CAJ tendo como membros alunos do CAJ com ne-
cessidades especiais. Foi solicitado o levantamento, por curso, dos alunos que apresentam algum
tipo de necessidades especiais. 

5. Planejamento de implantação do novo sistema acadêmico da UFRN
- As coordenações receberão dados para conferência de dados para o lançamento no novo sistema
acadêmico.

6. Oferta da disciplina LIBRAS
- A disciplina de LIBRAS, em todos os cursos, terá carga horária de 64 horas. Todos os PPCs de-
vem ser adequados.
 

7. Processo de aproveitamento de disciplinas cursadas em outras IES brasileiras e no exterior
- Foi apresentada uma tabela para padronização dos processos de aproveitamento. Todos os cursos
devem seguir as orientações contidas, fazendo adaptações necessárias para adequar à realidade, se-
guindo as orientações constantes nos artigos 86 a 89 do RGCG.

8. Ciências sem Fronteiras



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS JATAÍ

ASSESSORIA DE GRADUAÇÃO

Não discutido

9. Programa Jovens Talentos para a Ciência
- A UFG foi a 5º Universidade melhor pontuada no programa.
- 22 alunos do CAJ foram selecionados e todas as orientações e cadastro são de responsabilidade do
Prof. Lawrence (PROGRAD).

10. Reflexões sobre o SISU: aumento de vagas - 20% para 50% 
- Apresentação do estudo “Educação Superior: o debate sobre o acesso, permanência, inclusão,
democratização, cotas, SiSU...”
- Debate sobre o assunto entre os coordenadores, apresentação dos motivos da urgência devido à
publicação do edital do processo seletivo conforme previsto no calendário acadêmico.
- Proposta: Estabelecimento de 20% para cotas podendo chegar a 50% caso haja vagas ociosas.
Vagas remanescentes chegar a 100% para as cotas.

11. Informes e outros assuntos
- Avaliações escritas: a Assessora propôs uma apresentação em cada coordenação para repassar téc-
nicas e dicas sobre a elaboração de provas, contextualização de questões e formas de avaliação.
- Quebra de pré-requisito: foi extinto este tipo de processo da UFG. Os pedidos devem ser feitos di-
retamente à ASSEGRAD quando por omissão da UFG ou cursos que estão com duas grades vigen-
tes.
- Comissão para implantação do curso de Medicina: a comissão visitou três instituições de ensino
superior, sendo duas particulares e uma pública, para conhecimento das metodologias adotadas e
questionamentos diversos sobre o funcionamento e andamento de tal curso de graduação. Informou
que a equipe está dividida em duas equipes: infraestrutura e projeto pedagógico.


