ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
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Data: 12 de julho de 2017
Horário: 14h16min às 16h53min
Local: Sala 14 da Central de Aulas I – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:
1. Informes
2. Ata da reunião do dia 07/06/2017
3. Processos:
Processos analisados pela Comissão de Exclusão
Processo
Interessado
Assunto
DEF
Recurso Contra Exclusão
7420/2017-45
X
Camila Bonzanini Lima
Processos analisados pela Comissão de Análise de Recursos
Processo
Interessado
Assunto
DEF
6217/2017-51

Matheus Assis Ferri

Liberação de pré-requisito

IND

IND

Retirado da pauta

Aproveitamento de disciplina
Lázara Jéssika Roane Oliveira e Silva
X
4. PCC Zootecnia (Processo Nº. 23070.004571/2017-41)
5. ENADE 2017
6. Alteração das datas Colação de Grau 2017.1
7. Aprovação de vagas remanescentes nos cursos de graduação presenciais da Universidade Federal
de Goiás - Regional Jataí, para preenchimento no 1º e 2º semestre/2018 - Resolução CEPEC
N.1394/2016
8. Resolução da Política de Formação de Docentes
9. Comissão de Análise de PPC
10. Notificação de ausência do docente – SIGAA
11. Planejamento Pedagógico 2017.2
12. Outros assuntos
Presentes
Darly Geraldo de Sena Júnior (Agronomia), Wagner Gouvêa dos Santos (Biomedicina), Marlon
Zortéa (Ciências Biológicas – Bacharelado), Luís Antônio Serrão Contim (Ciências Biológicas –
Licenciatura), Thiago Borges de Oliveira (Ciências da Computação), Nestor Pérsio Alvim Agrícola
(Educação Física - Bacharelado), Chaysther de Andrade Lopes (Educação Física - Licenciatura),
Giulena Rosa Leite (Enfermagem), Thelma Shirlen Soares (Engenharia Florestal), Kamila
Rodrigues Coelho (Física), Thaís Rocha Assis (Fisioterapia), Maria José Rodrigues (Geografia Bacharelado), Suzana Ribeiro Lima Oliveira (Geografia – Licenciatura), Ana Lorym Soares
(História), Paulo Roberto Souza da Silva (Letras - Português), Cecília Nunes Moreira
(representando Henrique Trevizoli Ferraz - Medicina Veterinária), Júlia de Miranda Moraes
(Medicina), Amílcar Vidica Barcelos (Psicologia), Rosemara Perpétua Lopes (Pedagogia), Fábio
Luiz Paranhos Costa e Claudinei Alves da Silva (Química – Bacharelado), Erin Caperuto de
Almeida (Zootecnia), Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca), Christofer Filgueira Martins e
Isabella Martins Bueno (representantes discente – Edital 01/2017).
Informes
- A Coordenadora de Graduação em Exercício (Portaria 031/2017), Prof. Ana Carolina Gondim
Inocêncio, informou que o Curso de Física foi recentemente avaliado pelo o MEC, recebendo nota
4. A Coordenadora do Curso de Física ponderou que foi uma nota coerente. Esclareceu que a
pontuação foi baixa no quesito PPC, pois não está em conformidade com as diretrizes do MEC,
principalmente no que tange à metodologia, à organização didática. A Coordenadora de Graduação
em Exercício solicitou que os Cursos revisem os PPCs vigentes, com o intuito de reestruturá-lo e
adequá-los às normativas vigentes.
- Apresentação dos discentes eleitos para comporem a Câmara Regional de Graduação: Christofer
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44 Filgueira Martins e Isabella Martins Bueno, esclarecendo que possuem direito a voz e a um voto nas
45 deliberações da Câmara.
46 Foi feita uma apresentação sobre como deve ser feito o preenchimento do relatório de Verificação
47 Curricular, presente no processo de prováveis formandos. A coordenadora de Graduação em
48 exercício, apresentou os campos a serem preenchidos e fez uma simulação do preenchimento para
49 que fossem sanadas as dúvidas, principalmente com relação ao preenchimento da situação do
50 ENADE de cada aluno.l
51 Deliberações
52 - Aprovação por unanimidade da ata da reunião do dia 07/06/17.
53 - Aprovação, com o registro de 19 votos favoráveis e 05 abstenções, do parecer da Comissão de
54 Recurso Contra Exclusão que defere a solicitação da discente Camila Bonzanini Lima.
55 - Retirada da pauta do processo de interesse do discente Matheus Assis Ferri (com o registro de 22
56 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção) e, o encaminhamento do processo ao NDE do
57 Curso de Direito para esclarecimentos quanto às colocações presentes no segundo parágrafo do
58 Parecer emitido pela Comissão de Análise de Recursos, a fim de subsidiar a análise do recurso na
59 próxima reunião da Câmara Regional de Graduação, que acontecerá no dia 09 de agosto de 2017.
60 - Reprovação (com o registro de 16 votos contrários, 01 voto favorável e 07 abstenções) do parecer
61 da Comissão de Recurso Contra Exclusão, assim deferindo a solicitação da discente Lázara Jéssika
62 Roane Oliveira e Silva, tendo em vista a argumentação da Coordenadora do Curso de História e da
63 própria aluna que se fez presente na reunião.
64 - Aprovação, com o registro de 23 votos favoráveis e 01 abstenção, do Parecer da Comissão de
65 Análise de PPC, o qual é favorável a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Zootecnia.
66 - Aprovação por unanimidade o quantitativo de vagas apuradas e aprovadas pelos Colegiados das
67 Unidades Acadêmicas Especiais/Curso para o preenchimento de vagas remanescentes conforme
68 Resoluções CEPEC Nº.1394/2016, para ingresso em 2018-1 e 2018-2 e Nº.1395/2016 para início
69 em 2017-2 e 2018-1.
70 - Foi apresentada a resolução que versa sobre a política de formação de docentes, com o intuito de
71 verificar se os conselheiros tinham sugestões.
72 - Comissão de Avaliação de PPC: Diante das recentes mudanças de Coordenadores, foi aprovada,
73 com o registro de 22 votos favoráveis e 2 abstenções, a nova Comissão de Avaliação de PPC: Darly
74 Geraldo de Sena Júnior, Erin Caperuto de Almeida, Kamila Rodrigues Coelho, Luís Antônio Serrão
75 Contim e Sandra Aparecida Benite Ribeiro.
76 - Notificação de ausência do docente – SIGAA: Retirada da pauta por unanimidade em virtude deste
77 assunto ter sido tratado nas UAEs como informe, relatando a implantação, e não como um ponto
78 deliberativo.
79 - Planejamento Pedagógico 2017.2: aprovação, com o registro de 18 votos favoráveis e 6
80 abstenções, da realização do Planejamento Pedagógico 2017.2 no dia 12/09/2017, períodos
81 matutino e vespertino.
82 - Aprovação por unanimidade da inclusão de ponto de pauta: Alteação da Resolução Nº. 1314 –
83 PPC Ciências Biológicas Licenciatura. O Coordenador do Curso expôs a necessidade de alterar a
84 resolução tendo em vista vários erros e incoerências, sobretudo no que se refere às Práticas como
85 Componente Curricular, alertando que caso não sejam feitas alterações, não haverá formandos no
86 curso nos próximos anos, em virtude do descumprimentos das normativas. Após a apresentação
87 detalhada das alterações, verificou-se a carga horária geral do curso está incoerente com a duração
88 de 4 anos. Após discussões e argumentações, a proposta de alteração da Resolução CEPEC Nº. 1314
89 (que aprova o projeto pedagógico do Curso de Ciências Biológicas, grau acadêmico Licenciatura,
90 modalidade Presencial, da Regional Jataí, para os alunos ingressos a partir de 2015), foi indeferida
91 (com o registro de 08 votos contrários, 06 votos favoráveis e 6 abstenções) devido à elevada carga
92 horária do Curso (total de 4.160 horas) e os Conselheiros da Câmara Regional de Graduação
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solicitaram (com o registro de 12 votos favoráveis, 08 abstenções e 01 voto contrário) o
encaminhamento da proposta à Comissão de Avaliação de PCC da REJ para orientações e
esclarecimentos, a fim de subsidiar a análise da proposta na próxima reunião da Câmara Regional
de Graduação, que acontecerá no dia 09 de agosto de 2017.
Considerações
- ENADE 2017: A Técnica em Assuntos Educacionais, Cristhiane Assis, juntamente com a
Coordenadora em Exercício explicou as questões referentes ENADE 2017: cursos a serem avaliados
(Engenharia Florestal, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História,
Matemática e Química, Educação Física (Licenciatura), Letras-Português, Letras-Inglês e Pedagogia)
edital, cronograma, acesso ao sistema. Ressaltaram a importância: de todos os coordenadores de
cursos, sem exceção, criarem sua senha de acesso e verificarem a existência de alunos irregulares de
anos anteriores, inscrevendo-os até o dia 11 de agosto, a fim de regularizar a situação dos mesmos; o
cumprimento das datas previstas no cronograma; da inscrição dos alunos trancados, se estes se
enquadrarem como ingressantes (até 25% de integralização curricular) e concluintes (todos os
estudantes com expectativa de conclusão do curso até julho de 2018 ou que tenham cumprido 80% ou
mais da carga horária mínima do currículo do curso). Além desse percentual para os concluintes,
alertaram da possibilidade de alunos que estejam com taxa de integralização menor de 80%, mas que
no entanto, até a data estipulada, há a possibilidade de integralização, os mesmos deverão ser inscritos.
Informaram que em breve será disponibilizada (via link ou CD) a reunião proferida pelo Prof. Leandro
(CCA – PROGRAD), no dia 29/06. A Professora Kamila solicitou o registro da reclamação quanto ao
Procurador Institucional Pedro Cruz pela dificuldade em contactá-lo e pela falta de presteza nas
informações, ressaltando a importância de se ter na REJ um Procurador Institucional para agilizar os
trâmites referentes ao ENADE e na solicitação de auxílio e informações.
- Alteração das datas Colação de Grau 2017.1: A Coordenadora de Graduação em exercício explicou
que a princípio as datas das colações de grau referentes ao semestre 1/2017 seriam adiadas devido
às datas de realização do ENADE e da divulgação da relação dos estudantes em situação de
regularidade. No entanto, informou que no dia 07/07/2017 a COGRAD enviou à Direção da
Regional Jataí um memorando (023/2017) solicitando encaminhamento ao Reitor para dispensa dos
alunos concluintes em 2017/1 dos cursos convocados para a realização do ENADE 2017, tendo em
vista o atraso no calendário acadêmico em razão de greve e por haver precedente no ano 2016, em
que o INEP emitiu ofício de dispensa da realização do ENADE em razão da greve (002137). A
COGRAD aguarda resposta, mas que no entanto, alertou quanto à exigência de todos os alunos
concluintes serem inscritos até o dia 11 de agosto.
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.

