
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL JATAÍ, REALIZADA NO DIA 11
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze,
às  quatorze  horas,  no Anfiteatro  Inferior  da Central  de  Aulas  I  –  Cidade Universitária  José
Cruciano de Araújo, reuniram-se os Coordenadores dos Cursos de Graduação da Universidade
Federal de Goiás - Regional Jataí, sob a presidência da Coordenadora de Graduação, Professora
Sandra  Aparecida  Benite  Ribeiro,  em  atendimento  à  Convocação  nº.  13/2015,  previamente
expedida.  Na oportunidade,  compareceram os  seguintes  conselheiros:  Adriana  Araújo  Cintra
(Matemática,  representando  Fernando  Ricardo  Moreira),  Alana  Flávia  Romani  (Medicina
Veterinária,  Henrique  Trevizoli  Ferraz),  Allison  Gustavo  Braz  (Fisioterapia),  André  Felipe
Soares de Arruda (Direito), Christiano Peres Coelho (Ciências Biológicas Bacharelado), Cleber
Douglas  Lucinio  Ramos  (Biomedicina),  Daniela  Pereira  Dias  (Engenharia  Florestal),  Denis
Souza de Morais (Educação Física Bacharelado), Edgar Alain Colllao Saenz (Zootecnia, Karina
Ludovico de Almeida Martinez Lopes), Érico Douglas Vieira (Psicologia),  Eva Aparecida de
Oliveira (Pedagogia), Fernando Simões Gielfi (Agronomia), Gildiberto Mendonça de Oliveira
(Química  Licenciatura,  representando  Wesley  Fernandes  Vaz),  Juliana  Burgo  Godoi  Alves
(Enfermagem, Giulena Rosa Leite), Luís César de Souza (Educação Física Licenciatura), Márcio
Issamu Yamamoto (Letras  Inglês),  Maria  José Rodrigues (Geografia  Bacharelado),  Maria de
Lourdes F. S. Paniago (Letras Português, representando Daviane Moreira e Silva), Maria José
Rodrigues (Geografia Bacharelado), Oreci Ferreira da Silva (Seccional do CGA), Paulo Freitas
Gomes  (Física),  Raimundo  Agnelo  Soares  Pessoa  (História)  e  Thiago  Borges  de  Oliveira
(Ciências da Computação, representando Ana Carolina Gondim Inocêncio). Verificado o quórum
regimental,  a  presidente  declarou  abertos  os  trabalhos,  convidando  os  servidores  Tairone
Honório e Carlos Portilho para explicarem sobre o sistema de fiscalização de impressões. Carlos
informou que o SISREPRO fará o controle de cópias e que cada Coordenador de Curso terá
acesso ao sistema para fazer as solicitações de reprografia. Passando para o item 01 da pauta, a
presidente colocou em discussão e em seguida em votação, sendo aprovada por unanimidade, as
atas dos dias 17/06, 09 e 22/10/2015. Prosseguindo para o item 02 da pauta, a Prof.ª Sandra
apresentou a proposta do calendário de 2016. O período de férias ocorrerá entre os dias 3 e
17/07/2016. O primeiro semestre de 2016 terminará no dia 05/09/2016 e o segundo semestre
iniciará no dia 28/09/2016. A presidente informou que Goiânia não terá recesso em julho. O
Prof. André perguntou se na proposta o período dos dias 3 a 17/07/2016 é recesso ou férias. A
Prof.ª  Sandra disse que ao discutir  a proposta  de calendário  no colegiado,  os coordenadores
devem analisar se o Espaço de Profissões e o CONPEEX serão dias letivos ou não. A proposta
do calendário acadêmico 2016 será aprovada na reunião extraordinária do dia 18/11/2015. No
item 03 da pauta, a presidente fez um resumo da proposta do Programa de Formação Docente. A
estrutura do Programa Formação para a Docência na UFG está organizada em quatro módulos,
com carga horária total de 64 horas, ao longo dos dois primeiros anos do estágio probatório. O
professor deverá fazer todos os módulos obtendo um mínimo de 75% de frequência em cada um.
Os  módulos  são:  Módulo  1:  Nossa  UFG:  Espaço  Aberto  para  Você;  Módulo  2:  Vivências
Pedagógicas; Módulo 3: Docência em Tempos Tecnológicos e Módulo 4: Tempo de Debate. Os
membros sugeriram que o Módulo 2 seja à distância e que os módulos sejam concomitantes.
Passando para o item 04 da pauta, a Prof.ª Sandra solicitou a criação de comissões para análises
de  processos.  Os membros  da  Comissão  de  Exclusão  são  Fernando  Ricardo  Moreira  e  Eva
Aparecida de Oliveira,  essa permanece até dezembro.  A Comissão de PPC tem os seguintes
membros: Darly Geraldo Sena Júnior, Denis Souza de Morais, Paulo Freitas Gomes, Raimundo
Agnelo Soares Pessoa e Sandra Aparecida Benite Ribeiro. Os representantes da Regional Jataí na
Câmara Superior de Graduação são Christiano Perez Coelho e Henrique Trevizoli Ferraz. Por
último,  Fabiano Campos  Lima foi  designado membro da  Comissão de  Análise  de Recursos
Diversos. Na oportunidade, Cristhiane Assis disse que o PPC do Curso de Química Bacharelado
precisa ser aprovado pela Câmara. Em discussão, e, em seguida, em votação, a Câmara aprovou
por  unanimidade  o  PPC  do  Curso  de  Química  Bacharelado  conforme  orientações  do
Coordenador de Avaliação e Currículo da PROGRAD. Prosseguindo para o item 05 da pauta, a
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presidente convidou a conselheira Eva Aparecida de Oliveira para relatar os processos analisados
pela  Comissão  de  Análise  Contra  Exclusão.  Eva  relatou  os  seguintes  processos:  n°
23070.011334/2015-75,  do  interesse  de  Kelly  Adriane  Moreira  Streglio  Assis,  solicitando
recurso contra sua exclusão da UFG – curso de Pedagogia. Antes, porém, em sustentação oral a
interessada  justificou  que  não  efetuou  a  sua  matrícula  em  2015/1,  pois  quando  buscou  as
informações,  o  curso  de  Pedagogia  estava  em  greve,  tanto  docentes  quanto  técnicos
administrativos. Ao constatar que falta apenas uma disciplina para que a referida aluna possa
concluir a graduação, a Comissão de Análise Contra Exclusão foi favorável ao seu deferimento;
n°  23070.010644/2015-72,  do  interesse  de  Isabella  Cristina  Oliveira  Silva,  solicitando
prorrogação de prazo para integralização curricular – curso de Biomedicina. Em sua solicitação,
a discente alegou que precisa prorrogar o prazo de integralização, mas a Comissão de Análise
Contra Exclusão indeferiu o pedido, visto que a aluna não necessita desta prorrogação, porque
seu prazo é até 2015/2; nº 23070.010830/2015-10, do interesse de Raphael Wallim de Andrade,
solicitando recurso contra sua exclusão da UFG – curso de Zootecnia.  Em sua solicitação,  o
aluno alegou que não efetuou a sua matrícula em 2015/1, pois estava como inativo no sistema.
Contudo,  ele  argumentou  que  preencheu  o  requerimento  de  acréscimo  de  disciplinas  na
secretaria  do  curso,  mas  a  matrícula  não  foi  realizada.  Ao  verificar  que  faltam apenas  três
disciplinas para que o discente possa concluir a graduação e que o mesmo já obteve prorrogação
de  prazo  para  integralização,  a  Comissão  de  Análise  Contra  Exclusão  deferiu  o  pedido;  nº
23070.010364/2015-64,  do  interesse  de  Layane  Batista  de  Lima,  solicitando  prorrogação  de
prazo para integralização curricular – curso de Psicologia. A aluna alegou em sua solicitação que
não efetuou a sua matrícula em 2015/1, pois não conseguiu acessar o sistema para efetuar o
trancamento. Considerando que ocorreram vários problemas com a migração para o SIGAA, a
Comissão de Análise Contra Exclusão foi favorável ao seu deferimento. Feita leitura, explanação
e demais esclarecimentos,  em discussão, e,  em seguida,  em votação, a Câmara aprovou, por
unanimidade, os pareceres das propostas acima discriminadas pela Comissão de Análise Contra
Exclusão. Posteriormente, a conselheira Alana Flávia foi convidada para relatar o processo nº
23070.  009081/2015-70,  do interesse Guilherme Rezende Ramos, solicitando quebra de pré-
requisito  das  disciplinas  de  Toxicologia  Veterinária,  Anestesiologia  Veterinária  e  Clínica  de
Grandes Animais, uma vez que a disciplina de Farmacologia Veterinária não foi ofertada em
2015/1 devido à falta de professores. A Coordenação do Curso de Medicina Veterinária deferiu a
solicitação do requerente. Finalizada defesa e leitura do parecer, em discussão, e, em seguida, em
votação, a Câmara aprovou, por unanimidade, o parecer da relatora, favorável à pretensão do
requerente. Passando para o item 06 da pauta, a presidente solicitou aos conselheiros lerem a
Instrução Normativa n° 01/2015 e enviarem as sugestões para o e-mail dela e/ou da COGRAD.
No item 07 da pauta, a Prof.ª Sandra disse que houve um equívoco por parte dela e que os textos
informativos dos Cursos de Graduação da Regional Jataí  devem ser aprovados nas Unidades
Acadêmicas Especiais e depois serem encaminhados com a certidão de ata para a PROGRAD
divulgar  no  site.  A seguir,  procedeu  os  seguintes  informes  pelo  conselheiros:  1)  Christiano
informou que o edital do PMI está com inscrições abertas até o dia 25/11/2015; 2) Fernando
Gielfi disse que nos 23 a 27/11/2015 haverá a XIII Semana Agronômica na Central de Aulas 02.
Por isso, ele pediu a compreensão dos professores, pois haverá remanejamento nas salas de aulas
durante essa semana; 3) Maria José informou que nos dias 12 e 13/11/2015 haverá o I Encontro
Agroecológico e  Feira da Agricultura  Familiar  do Território  Rural de Identidade Parque das
Emas na UFG; 4) Lurdinha disse que o Curso de Letras tem apenas um docente de LIBRAS,
Prof. Gilmar Garcia Marcelino. Desta forma, é impossível atender integralmente as demandas
dos Cursos. Por isso, é extremamente importante ter mais professores de LIBRAS. Ela também
solicitou que os Cursos enviem para a Coordenação de Letras o número de vagas que realmente
necessitam para a disciplina de LIBRAS. A presidente disse que esse assunto será ponto de pauta
da próxima reunião ordinária da Câmara; 5) A presidente informou que a Técnica em Assuntos
Educacionais,  Cristhiane  Assis,  vai  atender  apenas  os  Chefes  das  Unidades  Acadêmicas
Especiais, Secretários e Coordenadores de Curso; 6) O conselheiro Raimundo disse que o SIDS
precisa ser melhorado urgentemente  e 7) André informou a programação de inauguração do
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prédio do Curso de Direito: 18/11/2015 será Aula Magna de Direito e 20/11/2015 haverá uma
conversa  sobre  Consciência  Negra.  Devido  ao  adiantar  da  hora,  a  presidente  agradeceu  a
presença  e  participação  de  todos,  declarando  encerrada  a  sessão,  da  qual,  para  constar,  eu,
Mariane Carrilho Costa, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, seguirá assinada
pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e votação.
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