
ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO

Data: 13 de novembro de 2019
Horário: 14:06 h às 17 h
Local: Auditório Maior – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:

1. Informes
2. Ata da reunião: 09/10/2019
3. Processos:

Contra Exclusão / Prorrogação de Prazo
Item Processo Interessado DEF INDEF
01 040053/2019-53 Christian Marlon Martins Barbosa – Ciências da Computação X
02 040341/2019-16 Fabiana Moura de Lima – Letras Português X
03 034191/2019-01 Henrique Cordeiro Borges e Loiola – Zootecnia X
04 040766/2019-17 Jéssica Silva Porn – Educação Física Licenciatura X
05 039017/2019-47 Miria Pereira Vilela – Psicologia X
06 039782/2019-67 Van Einstein Denor – Geografia Licenciatura X
07 037140/2019-23 Juliana Aparecida da Silva – Medicina Veterinária X
08 036628/2019-33 Luana Grazielle Oliveira Silva – Medicina Veterinária X

Recursos: Contra  Decisão de Indeferimento
Item Processo Interessado DEF INDEF
01 038092/2019-91 Ione Gomes Cruvinel Resende – Letras Inglês X

Recurso: Revisão de Nota de Avaliação
Item Processo Interessado DEF INDEF
01 025973/2019-41 Luís Cláudio da Cunha Pereira – Direito X

4. Apresentação da Equipe da COGRAD: Gestão 2019-2023
5. Espaço das Profissões 2019
6. Apresentação da proposta de novo formato do Espaço das Profissões (2020-2023)
7. Calendário Acadêmico 2020
8. Alteração do RGCG (Resolução CEPEC Nº. 1557R)
9. Substituição de representantes na Câmara Superior de Graduação
10. Substituição de membros da Comissão de Análise de PPC (Portaria 26/2019)
11. Unificação das disciplinas de Libras
12. Outros assuntos
Presentes
Cecília  de  Castro  Bolina  (Agronomia),  Fabiano Campos Lima (representando Marlon Zortéa  –
Ciências  Biológicas  –  Bacharelado),  Francisco  Diogo  Rocha  Sousa  (Ciências  Biológicas  –
Licenciatura), Ana Paula Freitas Vilela Boaventura (Ciências da Computação), André Felipe Soares
Arruda (Direito), Michele Silva Sacardo (Educação Física – Licenciatura), Hellen Cristina Sthal
(Enfermagem),  Edmilson  Santos  Cruz  (Engenharia  Florestal),  José  Higino  Damasceno  Júnior
(Física), Patrícia Leão da Silva Agostinho (Fisioterapia), Simone Marques Faria Lopes (Geografia –
Bacharelado),  Suzana  Ribeiro  Lima  Oliveira  (Geografia  –  Licenciatura),  Murilo  Borges  Silva
(História),  Thábio de Almeida Silva (Letras  – Português),  Adriana Araújo Cintra  (Matemática),
Dirceu Guilherme de Souza Ramos (Medicina Veterinária), Eva Aparecida de Oliveira (Pedagogia),
Raquel Maracaípe de Carvalho (Psicologia), Fábio Luiz Paranhos Costa (Química – Bacharelado),
Ricardo Alexandre Figueredo de Matos (Química – Licenciatura), Fernando José dos Santos Dias
(Zootecnia),  Anne Oliveira (Biblioteca),  Luciana Aparecida Eias (CACOM) e Hanstter Hallison
Alves  Rezende  (CGA).  Justificaram a  ausência:  David  Michel  de  Oliveira  (Educação  Física  –
Bacharelado) e Juliete Terezinha Silva (Medicina). 
Informes
-  Avaliação  Institucional  2019/2:  A presidente  informou  sobre  o  encerramento  do  prazo  para
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realização da Avaliação Institucional, dia 18/11/2019, e solicitou aos Coordenadores de Curso o
incentivo aos discentes no preenchimento do questionário online, cujo o objetivo é contribuir para a
melhoria da instituição, aperfeiçoamento da prática pedagógica docente e autoconhecimento dos
participantes.
- Ofertas e solicitações de disciplinas para 2019/4 e 2020/1: O calendário foi suspenso, por prazo
indeterminado, devido a atualização do SIGAA e a implementação de campos para o registro das
equivalências e solicitação de salas de aulas vinculadas ao SiDS. Informou que a REJ utilizará o
Sisreserva para as reservas das salas de aula.
- Acerto de horários: A TAE Cristhiane informou que o acerto de horários das disciplinas entre
coordenações e UAEs deve ser feito via SIGAA, seguindo o fluxo contido no parágrafo 4º e 5º do
artigo 43, da Resolução CEPEC 1557R, não devendo abrir processo via SEI para tal fim. Sugeriu a
fixação dos horários das disciplinas cujas as ofertas são de responsabilidades de outras UAEs para
facilitar a elaboração do horário e a ciência dos estudantes.
- Nova resolução para formação de professores: A presidente informou que no dia 07/11/2019, o
CNE  aprovou  novas  diretrizes  curriculares  para  a  formação  de  professores,  tendo  mudanças
significativas.  Assim,  aguardamos  a  publicação  da  mesma  para  informações  e  orientações  aos
cursos de licenciaturas.
-  Enade:  Informou  que  a  aplicação  da  prova  do  Enade  será  no  dia  24/11,  e  solicitou  aos
Coordenadores dos Cursos envolvidos, a conscientização dos discentes na importância da realização
da prova com empenho e comprometimento.
- A Conselheira Adriana informou que o Prof. Benetido Leandro foi aprovado em um concurso em
Goiânia  e  um  novo  concurso  foi  aberto  para  a  contratação  de  um  novo  docente.  Solicitou
compreensão aos os cursos em que tal professor ministrava disciplinas, pois as providências foram
tomadas.
-  A Conselheira  Eva  informou  que  todos  os  horários  das  disciplinas  ofertadas  pela  UAE  de
Educação aos cursos, foram encaminhados (a bastante tempo) via SEI às UAEs. Comunicou que o
Prof.  Alípio  encontra-se  em licença  médica,  ficando afastado por  90 dias,  e  que  ainda  não há
substituto e que corre o risco de ficar sem professor, pois apesar das providências já terem sido
tomadas  pela  UAE de  Educação,  não  há  um encaminhamento  concreto.  Informou  que não  há
professores que possam concluir as disciplinas de responsabilidade do referido professor, pois as
cargas horárias referentes às disciplinas da Prof. ª Rosemara Perpétua Lopes foram divididas entre
os pares.
- A Conselheira Luciana relatou que a CACOM e a COGRAD conjuntamente se reunirão, em 2020,
com os NDEs, com o intuito de conhecer a realidade e às demandas dos alunos, na tentativa de
antecipar problemas relacionados a baixo rendimento, doenças da mente. Informou o projeto será
construído  no  período  que  antecede  às  aulas  para  que  ao  iniciar  o  ano  letivo  o  processo  de
integração e recepção seja executado, tornando confortável a incorporação do discente no ambiente
universitário. As Conselheiras Eva e Ana Paula solicitaram a ampliação da proposta aos professores
para atendimento no SAPP e que a CACOM também deve considerar  os alunos autistas  e que
surtam emocionalmente.
-  O  Conselheiro  Hanstter,  informou  que  o  Centro  de  Gestão  Acadêmica  está  passando  por
reestruturação administrativa que visa a despersonificação do setor, iniciando com a necessidade
das  solicitações  serem realizadas  exclusivamente  pelos  e-mails  institucionais  dos  subsetores  já
divulgados via SEI. Informou também que as solicitações de dados pessoais de alunos por meio de
contato  telefônico  não  serão  permitidas,  assim,  os  coordenadores  de  cursos  deverão  solicitar
formalmente via e-mail, e, posteriormente, a solicitação será analisada e atendida.
 Deliberações
-  Aprovação,  por  unanimidade,  dos  acréscimos  dos  pontos  de  pauta:  Apresentação  do  novo
Coordenador  do  CGA e  apresentação  do Núcleo  de  Estudos  Afro-brasileiros  e  Indígenas  da
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Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (NEABI/UFG/RJ).
-  Aprovação, com o registro de 16 votos favoráveis e  08 abstenções,  da ata da reunião do dia
09/10/2019.
-  Aprovação, com registro de 23 votos favoráveis e 01 abstenção, do Parecer 103(1002945) que
defere a solicitação do discente Christian Marlon Martins Barbosa (23070.040053/2019-53).
-  Aprovação, com registro de 23 votos favoráveis e 01 abstenção, do Parecer 97(1001232) que
defere a solicitação da discente Fabiana Moura de Lima (23070.040341/2019-16).
- Aprovação, com o registro de 22 votos favoráveis e 02 abstenções, do Parecer 102(1002528) que
defere a solicitação do discente Henrique Cordeiro Borges e Loiola (23070.034191/2019-01).
- Aprovação, com o registro de 23 votos favoráveis e 01 abstenção, do Parecer 99(1001291) que
defere a solicitação da discente Jéssica Silva Porn (23070.040766/2019-17).
- Aprovação, por unanimidade, do Parecer 96(1000349) que defere solicitação da discente Míria
Pereira Vilela (23070.039017/2019-47).
- Aprovação, com o registro de 18 votos favoráveis, 02 votos contrários e 4 abstenções, do Parecer
95(0999477) que defere solicitação do discente Van Einstin Denor (23070.039782/2019-67).
- Aprovação, com o registro de 22 votos favoráveis e 02 abstenções, do Parecer 93(0996211) que
defere a solicitação da discente Juliana Aparecida da Silva (23070.037140/2019-23).
- Aprovação, com o registro de 23 votos favoráveis e 01 abstenção, do Parecer 101(1002397) que
defere a solicitação da discente Luana Grazielle Oliveira Silva (23070.036628/2019-33).
- Aprovação, com o registro de 23 votos favoráveis e 01 voto contrário, do Parecer 92(0986720) que
indefere a solicitação da discente Ione Gomes Cruvinel Resende (23070.038092/2019-91).
- Aprovação, com o registro de 21 votos favoráveis e 03 abstenções, do Parecer 94(0999090) que
indefere a solicitação do discente Luís Cláudio da Cunha Pereira, ressaltando que a pontuação dos
trabalhos  foi  previamente  aplicada  pela  docente,  conforme  consta  nos  autos  do  processo
23070.025973/2019-41.
-  Aprovação,  com o  registro  de  15  votos  favoráveis,  02  votos  contrários  e  05  abstenções,  da
realização do Espaço das Profissões no semestre 1/2020.
- Aprovação, com o registro de 20 votos favoráveis e 2 abstenções, da data do dia 27/05/2020 para a
realização do Espaço das Profissões.
- Aprovação, por unanimidade, da nova representação da Regional Jataí na Câmara Superior de
Graduação.
- Aprovação, por unanimidade, da substituição de membros na Comissão de Análise de PPC da
Câmara Regional de Jataí.
Considerações
-  Apresentação  da  equipe  da  COGRAD  (Gestão  2019-2023):  A  presidente  se  apresentou  e
apresentou os  novos coordenadores,  a  saber:  Hanstter  Hallison Alves  Rezende  Coordenador  do
CGA,  Murilo  Borges  Silva  (Coordenador  de  Estágios),  Dirceu  Guilherme  de  Souza  Ramos
(Coordenador Currículo e Avaliação), Paulo Freitas Gomes (Coordenador de Programas e Projetos),
Ariadne de Andrade Costa (Coordenadora de Inclusão e Permanência),  Adriana Aparecida Molina
Gomes  (Coordenadora  de  Licenciatura),  Thábio  de  Almeida  Silva  (Coordenador  do  Núcleo  de
Acessibilidade e Inclusão), Erin Caperuto de Almeida (Coordenadora de Eventos).
- Espaço das Profissões 2019: De forma unânime, os conselheiros relataram que não foi viável a
realização do Espaço das Profissões concomitantemente ao Conepe e à Feira de Ciências, pois: os
materiais para a exposição ficaram divididos e os atrativos foram alocados na Feira de Ciências,
prejudicando  a  exposição  dos  cursos  no  Espaço  das  Profissões;  a  logística  foi  deficiente  (a
instalação da tenda na pista principal prejudicou a visitação dos cursos que estavam expondo em
seus respectivos prédios; interferiu negativamente no atendimento da Clínica Escola de Fisioterapia,
prejudicando o atendimento da população que utilizam deste serviço e a Coordenadora do curso de
de  Fisioterapia  relatou  que  não  foi  previamente  comunicada  sobre  a  interdição;  não  houve
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transporte,  influenciando  consideravelmente  no  quantitativo  de  escolas  públicas  jataienses  que
prestigiaram o evento; os monitores não sabiam informar os locais e as programações; houve falta
de monitores para auxiliar  no Conepe e na Feira de Ciências;  não havia sinalização (placas ou
faixas) indicando os eventos e os locais de apresentação dos cursos; a utilização do site do Conepe
para  inscrição  nos  minicursos  do  Espaço  das  Profissões  foi  inadequado,  gerando  dúvidas  e
confusões;  os  professores  e  TAEs  envolvidos  apresentaram  bastante  cansaço,  pois  houve  a
dedicação de várias horas a diferentes eventos). A Conselheira Ana Paula informou que tivemos a
visita de aluno autista nos eventos, o qual danificou os materiais expostos pelo Curso de Ciências da
Computação e solicitou orientação quanto ao tratamento com alunos que apresentam necessidades
educacionais  especiais  e  também a  necessidade  de  um responsável  pelo  menor.  A Conselheira
Hellen solicitou que o Espaço das Profissões seja  restrito  aos discentes do Ensino Médio,  pois
durante a exposição do Curso de Enfermagem houve a simulação de um paciente acidentado, o que
chocou alguns estudantes com idade inferior. A Conselheira Suzana disse que não houve visitação
ao Curso de Geografia que expôs no Laboratório Multiusuário. Houve a sugestão para que os cursos
da  área  da  saúde exponham no prédio  da Medicina,  com o intuito  de  melhorar  a  exposição  e
promovendo integração. A presidente orientou que todos os cursos de graduação devam do Espaço
das Profissões (ou dos vários eventos relacionados ao Espaço das Profissões, caso aprovada a nova
proposta), conforme disposto nos incisos VI dos artigos 12 e 13 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (9694/96).
-  Apresentação  da  proposta  de  novo  formato  do  Espaço  das  Profissões  (2020-2023):  A
Coordenadora de Eventos, Prof. Erin, apresentou a proposta de um novo formato para o Espaço das
Profissões, o qual será realizado em vários espaços da cidade, não ficando restrito a um dia, com o
intuito  de  promover  a  Universidade.  Esclareceu  que  está  sendo  escrito  um  projeto  e  outros
subprojetos sobre este evento e que em breve será apresentado nesta Câmara.
-  Calendário Acadêmico 2020:  Houve a  apresentação da prévia do Calendário Acadêmico para
análise dos conselheiros e conferência das informações. Frisou que serão letivos os dias do Espaço
das Profissões, Conepe e Feira de Ciências, com a recomendação de não haver aulas e aplicação de
avaliações.
- Alteração do RGCG (Resolução CEPEC Nº. 1557R): O representante da REJ na comissão de
alteração do RGCG, Prof. Higino, relatou as discussões sobre os critérios para a liberação de pré-
requisito. Os conselheiros queixaram que o quantitativo de 90%, conforme consta na proposta de
alteração, é inviável para a maioria dos cursos, pois o Estágio Curricular Obrigatório atinge um
percentual  superior  a  10%. A TAE Cristhiane  informou que a  proposta  foi  aprovada na última
reunião da Câmara Superior, em Goiânia, e que as mudanças serão pontuais em alguns artigos para
corrigir falhas, não se tratando portanto de uma reestruturação. Informou também que a proposta
será  apreciada  no  CEPEC  e  que  ainda  há  chances  de  alterações.  A  presidente  Kamila  se
comprometeu em levar as considerações à reunião do CEPEC, na qual a mesma é conselheira. A
COGRAD compartilhará um drive em que conste o RGCG vigente, a proposta de alteração e um
documento editável  para que os conselheiros possam descrever  sugestões para a  construção do
RGCG da UFJ.
- Substituição de representantes na Câmara Superior de Graduação: Em virtude da nova gestão e da
finalização do biênio para escala de representantes e de suplentes, houve a necessidade da indicação
de  novos  membros,  ficando  estabelecida  a  seguinte  representação:  Kamila  Rodrigues  Coelho
(representante)  e  Hanstter  Hallison  Alves  Rezende  (suplente),  Francisco  Diogo  Rocha  Sousa
(representante)  e  Fernando  José  dos  Santos  Dias  (suplente),  Raquel  Maracaípe  de  Carvalho
(representante)  e  Eva  Aparecida  de  Oliveira  (suplente),  Paulo  Roberto  Souza  da  Silva
(representante)  e  José  Higino  Damasceno  Júnior  (suplente),  André  Felipe  Soares  de  Arruda
(representante) e Hellen Cristina Sthall (suplente). 
- Substituição de membros da Comissão de Análise de PPC (Portaria 26/2019): Em virtude da nova
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gestão e  a composição da equipe da COGRAD, foi-se necessário a  troca de membros,  ficando
estabelecida  a  seguinte  alteração:  Kamila  Rodrigues  Coelho  em  substituição  à  Prof.ª  Sandra
Aparecida Benite e,  Alana Flávia Romani em substituição ao Prof. Dirceu Guilherme de Souza
Ramos. Os demais membros permanecem.
-  Apresentação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da REJ (NEABI/UFG/RJ): O
Prof. Pedro Barbosa apresentou o NEABI e também o regimento do Núcleo que está em fase final
de elaboração e futuramente, será submetido à UAE de Ciências Humanas e Letras, ao Conselho
Diretor e,  posteriormente,  será vinculado à Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as
(ABPN). 
-  Unificação das disciplinas de Libras:  retirado da pauta,  pois  o  bibliotecário fez a  análise  das
bibliografias apresentadas e o curso de Letras Português não teve tempo hábil para adequações.
Para constar, eu, Lázara Cristhiane de Assis Santana, lavrei a presente ata que segue assinada pela
presidente dos trabalhos, Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho, e pelos conselheiros presentes mediante
a lista de frequência.
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