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Data: 13 de junho de 2018
Horário: 14h às 16h46min
Local: Auditório Maior – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:
1. Informes
2. Ata da reunião do dia 09/05/2018
3. Processos:
Processos analisados pela Comissão de Exclusão
Item
Processo
Interessado
Assunto
DEF
IND
Recurso contra Exclusão
01
6210/2018-11
Amanda da Costa Nascimento
X
02
9036/2018-68
Guilherme Rodrigues Leal
X
9
Processos analisados pela Comissão de Análise de Recursos
Item
Processo
Interessado
Assunto
DEF
IND
Liberação
de
pré-requisito
01
100625/2017-07
Carla Mariana Amaral
X
10
4. PPC Medicina Veterinária (23070.006668/2018-70)
11
5. Reposição das aulas relativas ao semestre 1/2018
12
6. Alteração do número de vagas (entrada) do Curso de Enfermagem
13
7. Demanda para capacitação em EAD
14
8. Reserva de salas de aula
15
9. Vagas remanescentes por curso
16
10. Outros assuntos
17 Presentes
18 Cecília de Castro Bolina (Agronomia), Wagner Gouvêa dos Santos (Biomedicina), Marlon Zortéa
19 (Ciências Biológicas – Bacharelado), Luís Antônio Serrão Contim (Ciências Biológicas 20 Licenciatura), Ana Paula Freitas Vilela Boaventura (Ciências da Computação), André Felipe Soares
21 (Direito), Nestor Pérsio Alvim Agrícola (Educação Física – Bacharelado), Giulena Rosa Leite
22 (Enfermagem), Thelma Shirlen Soares (Eng. Florestal), Kamila Rodrigues Coelho (Física), Patrícia
23 Leão da Silva Agostinho (Fisioterapia), Simone Marques Faria Lopes (Geografia – Bacharelado),
24 Márcio Rodrigues Silva (Geografia – Licenciatura), Sandra Nara da Silva Novais (História),
25 Tatiana Diello Borges (Letras – Inglês), Paulo Roberto Souza da Silva (Letras – Português),
26 Fernando Ricardo Moreira (Matemática), Júlia de Miranda Moraes (Medicina), Dirceu Guilherme
27 de Souza Ramos (Medicina Veterinária), Eva Aparecida de Oliveira (Pedagogia), Raquel Maracaípe
28 de Carvalho (Psicologia), Gildiberto Mendonça de Oliveira (Química – Bacharelado), Tatiane
29 Moraes Arantes (Química – Licenciatura), Erin Caperuto de Almeida (Zootecnia) e Anne Oliveira
30 (Biblioteca), Ana Carolina Gondim Inocência (SCGA).
31 Informes
32 - V Seminário de Acessibilidade e Inclusão no ensino superior: a lei de cotas para as pessoas com
33 deficiência na universidade. Dia 14 de junho (período matutino) no Auditório do IPSG.
34 - Penúltima reunião do Conselho Diretor: a presidente informou sobre a reestruturação dos grupos
35 de trabalho (GTs), solicitou o incentivo e a colaboração da comunidade acadêmica na formação dos
36 novos grupos.
37 - Edital para Coordenador Pedagógico em metodologias ativas para os cursos de graduação na área
38 da saúde. Valor da bolsa: R$ 2.000,00. Inscrições: 15 a 22/06, enviando documentação constante no
39 Edital 003/2018 COGRAD REJ para o e-mail graduacaojatai@gmail.com.
40 - Espaço das Profissões: as UAEs ou Coordenações de Cursos deverão emitir os certificados e
41 enviar a lista dos monitores remunerados para a Dielly.
42 - Pesquisa Andifes: reforçou a importância da pesquisa e solicitou divulgação da campanha e
43 estímulo dos coordenadores para mobilização dos discentes.
44 - Apresentação do novo TAE da COGRAD Bruno de Morais Rocha e os tutoriais SEI que estão
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sendo elaborados por ele.
- Houve cortes nas bolsas destinadas aos indígenas e quilombolas, sendo que para toda a UFG
foram destinadas apenas 12 bolsas. O Conselheiro André Felipe solicitou a emissão de uma nota de
repúdio e apoio aos estudantes pertencentes a estes grupos.
- Portaria 143/2018: Horário das aulas durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo.
- Edital para estágio não obrigatório nas dependências da UFG-REJ: será publicado no dia 15/06 e
as normas complementares, no dia 22/06.
- Alteração das resoluções que tratam do PPC: seguir as instruções contidas no Memo. 015/2018
PROGRAD/UFG, o qual foi enviado para o e-mail de cada coordenação.
Deliberações
- Aprovação, com registro de 23 votos favoráveis e 03 abstenções, da ata da reunião do dia
09/05/18.
- Aprovação, com o registro de 24 votos favoráveis e 02 abstenção, dos pareceres da Comissão de
Recurso Contra Exclusão que deferem a solicitação dos discentes: Amanda da Costa Nascimento
(23070.006210/2018-11) e Guilherme Rodrigues Leal (23070.009036/2018-68), concedendo o
prazo de dois semestres para a integralização curricular.
- Aprovação, com o registro de 22 votos favoráveis, 03 abstenções e 1 voto contrário, do parecere
da Comissão de Análise de Recurso que defere a solicitação de liberação de pré-requisito da
discente Carla Mariana Amaral (23070.0100625/2017-07).
- Aprovação, com o resgistro de 25 votos favoráveis e 01 abstenção), do Projeto Pedagógico do
Curso de Medicina Veterinária (23070.006668/2018-70).
- Aprovação, com o registro de 19 votos favoráveis e 05 abstenções, pela reposição das aulas não
ministradas em virtude da paralisação dos caminhoneiros. As atividades de ensino deverão ser
repostas, com a ciência e aprovação dos discentes, nos sábados e em horários alternativos, e
registradas no SIGAA.
Considerações
- A Coordenadora do Curso de Enfermagem informou que pedirá à PROGRAD a ampliação do
número de vagas anuais, de trinta para quarenta vagas, pois como se trata de um curso da Expansão,
a partir de 2014, o referido Curso contaria com as 40 vagas totais.
- Capacitação em EAD: A presidente informou que há alguns PPCs que trazem a possibilidade de
ministrar algumas disciplinas de forma EAD, no entanto, esclareceu que há a necessidade do curso
ter tutores e professores capacitados neste tipo de ensino, além da Regional Jataí possuir todo um
aparato tecnológico para tal, não se limitando apenas ao Moodle e ao SIGAA. Dez conselheiros
apontaram o interesse em participar do curso de formação assim como os docentes vinculados aos
respectivos Cursos. A presidente solicitou que os nomes dos interessados sejam enviados para a
COGRAD, para que possa ser efetuado o pedido para tal capacitação.
- Reservas das salas de aulas: atentar para os prazos estipulados pelo administrador do SiDS
Tairone, conforme fixados no Memorando nº. 39/2018/SiDS/ Seccional CEGEF/REJ/UFG. As
reservas temporárias não deverão ser lançadas no SiDS. A Coordenadora de Pedagogia informou
que fará a solicitação de salas para todas as disciplinas que ofertam para os demais cursos, para
evitar reservas múltiplas.
- Vagas remanescentes: a Coordenadora do CGA explicou sobre o edital de vagas remanescentes,
informando que os cursos que não ofertarão vagas deveram encaminhar o formulário preenchido
com zero vagas e um memorando que justifique a não disponibilização das vagas. Solicitou que os
cursos que ofertarão vagas, que consultem os cursos que ministram aulas para saber se terá algum
impacto negativo. Esclareceu que a quantidade de alunos também implica no orçamento destinado à
instituição. Informou que o edital de disciplinas isoladas teve suas regras alteradas e que será
enviado um memorando em breve com o cronograma e as novas normas.
Solicitações
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- As coordenações ofertantes de disciplinas aos outros cursos, deverão enviar os horários para o
próximo semestre com bastante antecedência.
Houve a solicitação dos conselheiros para que seja feita a exposição dos relatórios das reservas das
salas de aulas nos displays, pois facilitam a localização dos usuários e a verificação da
utilização/reservas das mesmas. Solicitaram também que os relatórios de reserva por sala sejam
colocados com urgência e substituídos com periodicidade, mantendo-os sempre atualizados e em
boas condições.
Outros Assuntos
- Avaliação docente pelo discente: a presidente esclareceu que a COGRAD não conseguiu nenhuma
informação quanto à avaliação dos docentes pelos discentes, referente ao semestre 1/2018. Tentouse contato por telefone e e-mails foram encaminhados para as pessoas indicadas pela PROGRAD
(Lenice Miranda Alves, Edward, Rosângela Castro e Vicente), mas sem sucesso.
- A Conselheira Tatiane informou que os Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química da
UFG Regional Jataí promoverão no dia 18 de junho um evento comemorativo pelo dia do Químico
e pelos 12 anos do Curso em Jataí. Será realizado no auditório do curso de Direito, com início as
19h.
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.

