
ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO

Data: 14 de novembro de 2018
Horário: 14:00 h às 16h48min
Local:  CA1 Sala 14 – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:

1. Informes
2. Ata da reunião: 10/10/2018
3. Alteração dos turno de funcionamento dos Cursos de Física e Matemática
4. Processos:

Processos analisados pela Comissão de Exclusão
Item Processo Interessado Assunto DEF IND
01 21218/2018-15 Cyntia de Carvalho Moraes - Agronomia Prorrogação de prazo X
02 22050/2018-57 Mayara Fernades Barboza - Agronomia Prorrogação de prazo X
03 21186/2018-40 Suelen Santos Tavares - Agronomia Prorrogação de prazo X
04 21311/2018-11 Aline Assis Santos - Biomedicina Prorrogação de prazo X
05 21276/2018-31 Karina Maria Tavares Rosa – Biomedicina Prorrogação de prazo X

Processo analisado pela Comissão de Análise de Recursos
Item Processo Interessado Assunto DEF IND

01 14093/2018-69 Roberto Oliveira Cruz Filho – Física (vistas)
Recurso contra decisão de 
indeferimento – liberação 
de pré-requisito

X

Processos analisado pela Comissão de PPC
Item Processo Interessado Assunto DEF IND
01 22056/2018-24 Matemática PPC

02 22004/2018-58 Química – Licenciatura PPC turno integral Retirado da pauta

5. Espaço das Profissões
6. Alteração dos planos de ensino
7. Ementa unificadas das disciplinas de responsabilidade da UAE de Educação
8. Oferta de Núcleo Livre no turno noturno no Câmpus Riachuelo
9. Comissão de Análise de PPC: Portaria 52/2017 (vigência até 11/11/2018)
10. Alteração dos PPCs dos cursos de bacharelado que a EDU não ofertará disciplinas
11. Critérios para avaliação dos recursos contra exclusão
12. Esclarecimentos do Administrador do SiDS e manutenção das salas de aulas em resposta aos

memorandos 11, 23 e 25/2018 COGRAD/REJ
13. Outros assuntos                            

Presentes
Paulo  César  Timossi  e  Cecília  de  Castro  Bolina  (Agronomia),  Wagner  Gouvêa  dos  Santos
(Biomedicina),  Marlon  Zortéa  (Ciências  Biológicas  –  Bacharelado),  Ana  Paula  Freitas  Vilela
Boaventura (Ciências da Computação),  André Felipe Soares de Arruda (Direito),  Michele Silva
Sacardo  (Educação  Física  –  Licenciatura),  Giulena  Rosa  Leite  (Enfermagem),  Thelma  Shirlen
Soares  (Engenharia  Florestal),  José  Higino  Damasceno  Júnior  (Física),  Marianne  L.  da  Silva
(Representando a Prof. Patrícia Leão  da Silva Agostinho - Fisioterapia), Simone Marques Faria
Lopes (Geografia – Bacharelado), Márcio Rodrigues Silva (Geografia – Licenciatura), Sandra Nara
da  Silva  Novais  (História),  Tatiana  Diello  Borges  (Letras  – Inglês),  Fernando Ricardo Moreira
(Matemática), Júlia de Miranda Moraes (Medicina), Suely dos Santos Silva (Representando a Prof.
Eva Aparecida de Oliveira - Pedagogia), Raquel Maracaípe de Carvalho (Psicologia), Francismário
Ferreira dos Santos (Química – Bacharelado), Tatiane Moraes Arantes (Química Licenciatura), Erin
Caperuto de Almeida (Zootecnia), Luismar de Carvalho Júnior (Biblioteca) e Ana Carolina Gondim
Inocêncio (SCGA). Justificaram a ausência: Sílvio Ribeiro da Silva (Letras – Português), Patrícia
Leão da Silva Agostinho (Fisioterapia),  Paulo Roberto Souza da Silva (Letras – Inglês), Dirceu
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Guilherme de Souza Ramos (Medicina Veterinária),  Eva Aparecida de Oliveira e Camila Alberto
Vicente de Oliveira (Pedagogia).
Informes
-  22  a  24/11  acontecerá  o  III  Vivendo  sem Violência  e  a  equipe  organizadora  solicita  que  os
Coordenadores façam a divulgação do evento via SIGAA.
- A Comissão de Monitoria manterá os mesmos critérios a distribuição de bolsas por Unidades
Acadêmicas em 2019, sendo:  carga horária ministrada (35%), número de alunos (35%), taxa de
reprovação  (20%)  e  número  de  monitores  voluntários  (10%).  Solicita  que  os  cursos  envie  as
planilhas com a relação das disciplinas com maiores taxas de reprovação.
Deliberações
- Aprovação, com o registro de 17 votos favoráveis e 3 abstenções, da ata do dia 10/10/2018.
- Aprovação, com o registro de 16 votos favoráveis e 4 abstenções, das alterações dos turno de
funcionamento dos Cursos de Física (do noturno para o integral) e Matemática (do noturno para o
vespertino).
- Aprovação, com o registro de 26 votos favoráveis e 01 abstenção, dos pareceres da Comissão de
Recurso Contra Exclusão que deferem as solicitações de prorrogação de prazo para integralização
curricular  discentes:  Cyntia  de  Carvalho  Moraes  (23070.021218/2018-15),  Mayara  Fernandes
Barboza (23070. 022050/2018-57), Suelen Santos Tavares (23070.021186/2018-40) e Aline Assis
Santos (23070.021311/2018-11) e Karina Maria Tavares Rosa (23070.21276/2018-31).
-Aprovação,por  unanimidade,  do  parecer  da  Comissão  de  Análise  de  Recursos  que  indefere  o
recurso  contra  decisão  de  indeferimento  -  liberação  de  pré-requisito  de  interesse  do   discente
Roberto Oliveira Cruz Filho (23070.014093/2018-69).
- Aprovação, com o registro de 15 votos favoráveis e 3 abstenções, do parecer da Comissão de
Análise  de  PPC que  é  favorável  à  aprovação  do  PPC do  Curso  de  Matemática  desde  que  as
considerações constantes do parecer sejam atendidas.
- Aprovação, com o registro de 14 votos favoráveis e 6 abstenções, das ementas unificadas das
disciplinas pedagógicas dos Cursos de Licenciatura da REJ/UFG (proposta apresentada em 19 de
setembro de 2018):  Políticas  Educacionais  no  Brasil;  Cultura,  Currículo  e  Avaliação;  Gestão  e
Organização do Trabalho Pedagógico; Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação. As
disciplinas de Psicologia da Educação I e Psicologia da Educação II não foram aprovadas devido à
proposta apresentada não unificar as disciplinas para todos os cursos de licenciatura. 
-Aprovação,  por unanimidade, da alteração da data  da realização do Espaço das  Profissões:  de
22/05/2019 para novembro, concomitantemente com o CONEPE e a Feira de Ciências. O Espaço
das Profissões acontecerá quarta e quinta feira, no período matutino. No período vespertino, serão
oferecidas palestras, vinculadas ao CONEPE, sobre sistema do ENEM e o respectivo edital.
Considerações
- Parecer da Comissão de Análise de Projeto Pedagógico do Curso ao PPC da Matemática: (1) focar
os objetivos, perfil do egresso, prática profissional, etc, no curso de licenciatura; (2) As práticas
como componentes curriculares não devem ter resolução específica, deve constar no PPC; (3) não
está descrito nas ementas de que forma o ensino sobre meio ambiente será atingido; (4) o quadro de
dispositivos legais e normativos, páginas 37 a 39, é desnecessário, pois não precisa descrever leis,
decretos, dispositivos, planos ou decretos no PPC, mas sim a forma pela qual o curso ou a IES
atingem os objetivos de inclusão, acessibilidade, garantia dos direitos humanos etc; (5) Há muitos
pré-requisitos na matriz curricular, alertamos o NDE do curso para os inúmeros processos de quebra
de pré-requisitos que poderão surgir; (6) A frase: “Os cursos e programas a distância poderão aceitar
transferência e aproveitar estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais, da
mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e programas a distância
poderão ser aceitas em outros cursos e programas a distância e em cursos e programas presenciais,
conforme  a  legislação  em  vigor...”  está  escrita  de  forma  confusa  e  não  tem  sentido  quando
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relacionada ao RGCG da UFG; (7) faltam na instrução do processo no SEI as certidões de ata de
aprovação do PPC na Unidade Acadêmica Especial de Exatas e os termos de anuência da Unidade
Acadêmica Especial de Educação sobre as disciplinas que ministram para o curso de Matemática.
- O processo que trata do PPC do curso de Química Licenciatura foi retirado da pauta a pedido da
Coordenação do Curso.
- Alteração do plano de ensino: os membros da Câmara Regional de Graduação afirmaram que não
é necessário criar um modelo único do plano de ensino para toda universidade, pois já existe um
roteiro e um formulário proposto. A não padronização dará liberdade aos cursos proporem modelos
de planos de ensino.
-Os cursos de bacharelado aos quais a UAE Educação ministravam disciplinas deverão alterar os
PPCs modificando a UAE responsável por tais disciplinas. A Coordenadora de Graduação informou
que caso a UAE EDU consigam substitutos, continuarão ofertando disciplinas aos bacharelados. 
- A Coordenadora de Graduação solicitou a oferta de Núcleos Livres no período noturno no Câmpus
Riachuelo  para  atender  a  demanda  do  curso  de  Pedagogia  e  dos  demais  alunos  que  possuem
dificuldades  no  deslocamento  para  a  Cidade  Universitária  no  período  noturno.  Os  cursos  de
Matemática e Direito se comprometeram em ofertar disciplinas de Núcleo Livre, após o horário de
17h10 min no Câmpus Riachuelo. Os demais coordenadores de curso consultarão os professores
sobre a possibilidade de atendimento a este pedido.
- Comissão de Análise de PPC: a Portaria 52/2017 tem vigência até 11/11/2018 e os membros: Luís
Antônio Serrão Contim,  Erin Caperuto de Almeida e Tatiane Moraes Arantes em breve não serão
mais coordenadores; e o Paulo Timossi solicitou a sua exclusão da comissão, assim, necessitando de
novos membros. A conselheira Erin sugeriu que os vices coordenadores, principalmente se forem
presidentes  dos  NDEs,  possam  compor  a  comissão.  A coordenadora  Sandra  solicitou  que  o
membros da Câmara de Graduação apresentem, na próxima reunião, nomes de possíveis integrantes
para tal comissão.
- Em janeiro não haverá reunião da Câmara Regional de Graduação.
-  A Coordenadora  de  Graduação  realizou  um  estudo  sobre  as  cargas  horárias  dos  cursos  de
Pedagogia e Psicologia com base nas informações extraídas do SIGAA e constatou que estes cursos
têm, em média, a carga horária de 10 a 11 horas/aula. Desta forma, sugeriu criar um documento,
feito pelos membros da Câmara Regional de Graduação, a ser entregue à Direção, com o intuito de
conseguir  professores  substitutos  para  ministrarem  exclusivamente  as  disciplinas  de
responsabilidade da UAE Educação aos cursos de bacharelados. Caso tenha uma vaga de professor
efetivo, tal vaga será destinada ao Curso de Pedagogia, mantendo o mesmo acordo. 
- A pedido do curso de Enfermagem foi retirado o ponto de pauta: Alteração dos PPCs dos cursos de
bacharelado que a  UAE Educação não ofertará  disciplinas,  pois tal  assunto será tratado com a
Direção, UAE Educação e todos os cursos envolvidos.
- Devido ao horário os pontos de pauta “Critérios para avaliação dos recursos contra exclusão” e
“Esclarecimentos  do Administrador  do SiDS e  manutenção das  salas  de  aulas  em resposta  aos
memorandos 11, 23 e 25/2018 COGRAD/REJ” não foram discutidos.
Solicitações
- O Conselheiro Fernando solicitou aos coordenadores de curso que não impeçam a liberação das
vagas para NL nas ofertas.
Para constar, nós, Lázara Cristhiane de Assis Santana e Bruno Moraes Rocha, lavramos a presente
ata que segue assinada pela presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes mediante a lista
de frequência.
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