
ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO

Data: 09 de maio de 2018
Horário: 14h às 16h15min
Local:  Auditório Inferior da CA 1 – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:

1. Informes
2. Ata da reunião do dia 11/04/2018
3. Processos

Processos analisados pela Comissão de Exclusão
Item Processo Interessado Curso Assunto DEF IND

01 3542/2018-43 Andressa Pereira da Cunha Agronomia Recurso contra Exclusão / 
Prorrogação de prazo

X

02 6047/2018-96 Anna Paula Gomes da Silva Letras-Inglês Recurso contra Exclusão / 
Prorrogação de prazo

X

03 7136/2018-50 Daiane Pena de Jesus Guimarães Zootecnia Recurso contra Exclusão / 
Prorrogação de prazo

X

04 6037/2018-51 Diego Gouveia Lemes Geografia - Bach Recurso contra Exclusão / 
Prorrogação de prazo

X

05 104049/2017-69 Edvan Moraes de Jesus História Recurso contra Exclusão X

06 6733/2018-67 Jordana Souza Ribeiro
Educação Física  
Bach

Recurso contra Exclusão / 
Prorrogação de prazo

X

Processos analisados pela Comissão de Análise de PPC
Item Processo Curso Assunto DEF IND

01 6668/2018-70 Medicina Veterinária Proposta de novo PPC Novas correções

4. Pequisa ANDIFES
5. Faltas: Chamada Pública e Processos de Tratamento Excepcional
6. Fluxos dos processos acadêmicos
7. Formas de divulgação de informações.
8. Outros assuntos  

Presentes
Paulo  César  Timossi  (Agronomia),  Marlon  Zortéa  (Ciências  Biológicas  –  Bacharelado),  Luís
Antônio Serrão Contim (Ciências Biológicas - Licenciatura), Ana Paula Freitas Vilela Boaventura
(Ciências  da  Computação),  Nestor  Pérsio  Alvim  Agrícola  (Educação  Física  –  Bacharelado),
Michele Silva Sacardo (Educação Física – Licenciaura), Giulena Rosa Leite e Hellen Cristina Sthal
(Enfermagem),  Thelma  Shirlen  Soares  (Eng.  Florestal),  Patrícia  Leão  da  Silva  Agostinho
(Fisioterapia), Márcio Rodrigues Silva (Geografia - Licenciatura), Tatiana Diello Borges (Letras –
Inglês),  Paulo  Roberto  Souza  da  Silva  (Letras  –  Português),  Fernando  Ricardo  Moreira
(Matemática), Júlia de Miranda Moraes (Medicina), Dirceu Guilherme de Souza Ramos (Medicina
Veterinária), Eva Aparecida de Oliveira (Pedagogia), Raquel Maracaípe de Carvalho (Psicologia),
Francismario Ferreira dos Santos (Química – Bacharelado),  Tatiane Moraes Arantes (Química –
Licenciatura), Erin Caperuto de Almeida (Zootecnia) e Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca).
Informes
- Ajuste das turmas para o semestre 2018.1: 07 a 11/05. Para alterações de horários após a matrícula
dos alunos, observar o disposto nos artigos 69 e 108 da Resolução CEPEC nº. 1557.
- Diante da troca de coordenadores, a senha do e-mail institucional das Coordenações de Cursos
devem ser obrigatoriamente repassada ao novo coordenador.
Deliberações
- Aprovação, por unanimidade, do acréscimo dos seguintes pontos de pauta: Processo de recurso
contra exclusão/ prorrogação de prazo para integralização curricular da aluna Nadir Ferreira Borges
(23070.006046/2018-41) e Tratamento excepcional dos alunos indígenas, a pedido da conselheira
Eva.
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-  Aprovação,  com registro  de  10  votos  favoráveis  e  11  abstenções,  da  ata  da  reunião  do  dia
11/04/18.
- Aprovação, com o registro de 16 votos favoráveis e 01 abstenção, dos pareceres da Comissão de
Recurso  Contra  Exclusão  que  deferem a  solicitação  das  discentes:  Nadir  Ferreira  Borges
(23070.006046/2018-41),  Jordana Souza Ribeiro (23070.  6733/2018-67),  Anna Paula Gomes da
Silva (23070.6047/2018-96), Daiane Pena de Jesus Guimarães (23070.7136/2018-50), concedendo
o prazo de dois semestres para a integralização curricular.
- Aprovação, com o registro de 16 votos favoráveis e 01 abstenção, dos pareceres da Comissão de
Recurso  Contra  Exclusão  que  deferem a  solicitação  dos  discentes  Diego  Gouveia  Lemes
(23070.6037/2018-51) e Edvan Moraes de Jesus (23070.104049/2017-69).
- Aprovação, com o registro de 11 votos favoráveis, 01 voto contrário e 05 abstenções, do parecer
da Comissão de Recurso Contra Exclusão que indefere a solicitação da discente Andressa Pereira da
Cunha  (23070.3542/2018-43),  tendo  em  vista  o levantamento  do  tempo  necessário  para  a
integralização do curso, feito pela a Coordenação de Agronomia: 7 disciplinas cursando em 2018-1,
e,  28 disciplinas a serem cursadas (11 de semestres ímpares e 18 de semestres pares), torna-se
necessário, no mínimo, 5 semestres de prorrogação do prazo para integralização do Curso. 
Considerações
- PPC Medicina Veterinária: o parecer contendo correções necessárias para a adequação foi enviado
ao  NDE  e  a  Comissão  de  Análise  de  PPC  se  dispôs  para  ajudar  com  as  correções  e  novas
orientações.
- Pesquisa ANDIFES: A Presidente da reunião Prof. Ana Carolina Gondim Inocêncio e a conselheira
Eva informaram sobre a pesquisa que está sendo realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes
das  Instituições  Federais  de  Ensino Superior  (ANDIFES),   sobre  o  Perfil  Socioeconômico dos
Estudantes  das  Universidades  Federais.  Relataram que os  dados  são  fundamentais  por  gerarem
subsídios  para  políticas  públicas  e  diagnóstico  de  como  está  constituído  o  corpo  discente  das
universidades, com a finalidade de auxiliar, também, nas demandas de assistência estudantil. Assim,
solicitaram ampla  divulgação  dos  coordenadores  e  professores  a  todos  os  alunos,  sendo que  a
pesquisa será realizada durante todo o primeiro semestre do ano vigente.
- Faltas dos alunos referente à Chamada Pública e aos Processos de Tratamento Excepcional: Foi
lido  um e-mail  enviado (no dia  25  de  abril)  pelo  o Professor  Lawrence,  o  qual  orienta  que  o
princípio  da  razoabilidade  seja  aplicado,  pois  o  aluno  não  tem  culpa.  Assim  deve-se  lançar
presenças  no  diário  e  que  após  a  impressão  do  mesmo,  seja  escrito  o  período  que  o  aluno
encontrava-se sob o tratamento excepcional e identificando o número do processo. Houve crítica
por parte dos conselheiros, principalmente com relação a alunos de chamada pública, pois estes não
são amparados por nenhum tipo de processo interno, tendo apenas direito a atuação de processos
alunos com pedido de tratamento excepcional.
- Fluxos dos processos acadêmicos: a presidente informou que no site do CGA e da COGRAD há os
fluxogramas dos  processos  acadêmicos atualizados  para o SEI.  Solicitou a  todos que sigam as
orientações  neles  contidos.  Informou que em julho  de  2018 o  Sistema de  Peticionamento  será
implantado possibilitando que os alunos abram processos no SEI.
-  Formas  de  divulgação  das  informações:  Foi  questionado  aos  conselheiros  se  as  formas  de
divulgação estão atingindo seus objetivos. 
-  Sobre o ponto inserido pela  conselheira  Eva,  com relação as faltas  dos  alunos indígenas,  foi
sugerido  pelos  conselheiros  que  sejam  criadas  novas  turmas  para  atender  a  essa  demanda,
ministrando as aulas de forma condensada, não causando prejuízos aos alunos e resguardando a
instituição no que se refere a registro de presenças para os alunos.
Solicitações
- A Comissão de Exclusão solicita que os pareceres emitidos por ela não sejam assinados por seus
membros e sim, pela Coordenadora de Graduação ou que os pareceres não sejam anexados aos
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processos, sendo lidos e analisados pelos conselheiros durante a reunião da Câmara Regional de
Graduação e anexados aos processos apenas a certidão de ata, com o intuito de evitar conflitos com
os alunos requerentes.
-  Os  conselheiros  solicitaram  a  consulta  à  PROGRAD  sobre  o  que  vem  a  ser  “necessidades
educacionais especiais” disposto no inciso III artigo 116 da Resolução CEPEC 1557, verificando a
possibilidade de incluir os alunos ingressantes pela Chamada Pública neste tratamento.
- Enviar e-mail das atividades e dos eventos pelo e-mail da COGRAD e não apenas pela Ascom.
- O conselheiro Márcio solicitou à COGRAD que seja cobrado a emissão das portarias pendentes
dos novos PPCs em um único documento enviado à SOC – Goiânia.
Outros Assuntos
O Bibliotecário Luismar informou que enviou para todos os contatos dos Coordenadores dos Cursos
de Graduação (que há cadastrados no e-mail  da biblioteca e também aos contatos dos mesmos
encontrados nas páginas dos cursos) a lista com os títulos que chegaram na biblioteca oriundos da
última compra, Pregão 155/2015, com compra efetivada em 2016. Também encaminhou a lista do
acervo,  sinalizando como bibliografia  básica e complementar  de todos os  cursos de graduação,
exceto  a  Matemática,  que  não  participou  do  levantamento  feito  através  dos  PPC's  que  foram
repassados para a biblioteca em 2015 e 2016. Ressaltou que quem não tivesse recebido as listas, que
fizesse  a  solicitação  pelo  e-mail:biblioteca.jatai@gmail.com.  Solicitou  aos  coordenadores  que
façam a atualizações dos títulos na biblioteca, caso tenha havido mudanças de PPCs. Informou que
este ano não tem recursos para a compra de livros; que houve alteração na forma de avaliar o acervo
pelo MEC, estando muito complexo a nova forma. Também respondeu aos questionamentos do
Professor Fernando sobre a atualização do acervo do Curso de Matemática, e como proceder para
descartar ou não obras do acervo.
Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis Santana, lavrei a presente ata que segue assinada pela
presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes mediante a lista de frequência.
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