ATA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO
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Data: 18 de janeiro de 2017
Horário: 14h às 16h 30min
Local: Auditório Inferior da Central de Aulas I – Cidade Universitária José Cruciano de Araújo
Pauta:
1. Informes
2. Ata da reunião do dia 16/11/2016
3. Processos:
Analisados pela Comissão de Exclusão

01

016816/2016-01

Priscila Soares de Freitas

02

016601/2016-81

Vanessa Luzia Silva Costa

03

016602/2016-26

Adriano Alexandre Freitas

04

016408/2016-41

Vagner Afonso Pimentel

05

016410/2016-10

Luiza Marchiotti de Oliveira

06

016407/2016-04

Lorena de Freitas e Silva

9

Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular
Prorrogação de prazo para
integralização curricular

DEF

DEF

IND

X
X
X
X
X

Processos analisados pela Comissão de Análise de Recursos

Item

Processo

01

013180/2016-37

Fabiana Chaves da Silva

Assunto
Liberação de pré-requisito

02

012926/2016-95

Hugo Martins Andrade

Liberação de pré-requisito

X

03

013202/2016-69

Kevin Guilherme Viali

Liberação de pré-requisito

X

04

013203/2016-11

Lucas Zaiden

Liberação de pré-requisito

X

05

012415/2016-73

Fábio Fernandes Bruno Filho

Liberação de pré-requisito

X

06

013176/2016-79

Rafael Rodrigues Carvalho Cambuim

Liberação de pré-requisito

X

07

013465/2016-78

Jéssica Beatriz Souza Freitas

Liberação de pré-requisito

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Interessado

IND

Vistas

X

4. Antecipação de Conclusão de Curso
5. Sugestão de pesos das provas do ENEM para o SISU-2018
6. Calendário Acadêmico
7. Outros assuntos
Presentes
Darly Geraldo de Sena Júnior (Agronomia), Cleber Douglas Lucínio Ramos (Biomedicina),
Christiano Peres Coelho (Ciências Biológicas – Bacharelado), Luís Antônio Serrão Contim
(Ciências Biológicas - Licenciatura), Thiago Borges de Oliveira (Ciências da Computação), Carlos
Augusto de Oliveira Diniz (Direito), Denis Sousa de Morais (Educação Física - Bacharelado),
Chaysther de Andrade Lopes (Educação Física - Licenciatura), Giulena Rosa Leite (Enfermagem),
Daniela Pereira Dias (Engenharia Florestal), Paulo Freitas Gomes (Física), Thaís Rocha Assis
(Fisioterapia), Maria José Rodrigues (Geografia – Bacharelado), Ana Lorym Soares (História),
Tatiana França Rodrigues (Letras – Português), Fernando Ricardo Moreira (Matemática), Henrique
Trevizoli Ferraz (Medicina Veterinária), Júlia de Miranda Moraes (Medicina), Amílcar Vidica
Barcelos (Psicologia), Rosemara Perpétua Lopes (Pedagogia), Fábio Luiz Paranhos Costa (Química
- Bacharelado), Gildiberto Mendonça de Oliveira (Química - Licenciatura), Karina Ludovico de
Almeida Lopes Martinez (Zootecnia), Luizmar de Carvalho Júnior (Biblioteca), Rodrigo Abraão
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Faria (CACOM), Vanderlei Balduino da Costa (NAI) e Ana Carolina Gondim Inocêncio (SCGA).
Informes
- A Coordenadora de Graduação informou que as matrículas dos ingressantes no semestre 2017-1
acontecerão entre os dias 21 a 24 de fevereiro e solicitou, aos Coordenadores, a liberação dos
Secretários dos Cursos de Graduação para a efetivação das matrículas juntamente com a equipe do
CGA.
- O Bibliotecário Luismar informou que os pedidos de compras de livros efetuados em 2016 estão
em andamento, que o empenho já foi realizado e o fornecedor está enviando os títulos adquiridos,
os quais estão disponíveis em breve na Biblioteca.
Acréscimo de ponto de pauta
- Aprovado, por unanimidade, o acréscimo do seguinte ponto de pauta: Colações de Grau 2016-2.
Deliberações
- Aprovação da ata da reunião do dia 16/11/16, com o registro de 19 aprovações e 8 abstenções.
- Aprovação do parecer da Comissão de Exclusão que defere o pedido de Prorrogação de prazo para
integralização curricular de interesse da aluna Priscila Soares de Freiras (Processo nº.
23070.016816/2016-01), com o registro de 24 votos favoráveis e 3 abstenções.
- Aprovação, por unanimidade, dos pareceres da Comissão de Exclusão que defere os pedidos de
Prorrogação de prazo para integralização curricular de interesse dos discentes: Vanessa Luzia Silva
Costa (Processo nº. 23070.016601/2016-81), Adriano Alexandre Freitas (Processo nº.
23070.016602/2016-26), Vagner Afonso Pimentel (Processo nº. 23070.016408/2016-41), Luiza
Marchiotti de Oliveira (Processo nº. 23070.016410/2016-10) e Lorena de Freitas e Silva (Processo
nº. 23070.016407/2016-04).
- Pedido de vistas ao recurso para Liberação de pré-requisito de interesse da discente Fabiana
Chaves da Silva (Processo nº. 23070.013180/2016-37) pela Conselheira Karina Ludovico de
Almeida Lopes Martinez.
- Aprovação do parecer da Comissão de Análise de Recurso que indefere o recurso de Liberação de
pré-requisito de interesse do discente Hugo Martins Andrade (Processo n°. 23070.012926/2016-95)
com o registro de 20 votos favoráveis, 1 contrário e 5 abstenções.
- Aprovação dos pareceres da Comissão de Análise de Recursos que indeferem os recursos de
Liberação de pré-requisito de interesse dos discentes Kevin Guilherme Viali (Processo nº.
23070.013202/2016-69) e Lucas Zaiden (Processo nº. 23070.013203/2016-11), com o registro de 26
votos favoráveis e 2 abstenções.
- Reprovação (com o registro de 16 votos contrários, 8 abstenções e 2 votos favoráveis) do parecer
da Comissão de Análise de Recurso, indeferindo a solicitação do discente Fábio Fernandes Bruno
Filho (Processo nº.3070.012415/2016-73), uma vez que o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da
Resolução CEPEC 1122/2012 descreve que o semestre letivo deverá ter, no mínimo, 100 dias.
Porém, conforme disposto no artigo 40 parágrafo 2º da mesma resolução, as disciplinas poderão ter
duração inferior a um semestre letivo. Adicionalmente, o Coordenador do Curso de Medicina
Veterinária garantiu o cumprimento da carga horária e do conteúdo da referida disciplina, uma vez
que as aulas que não foram ministradas por falta de professor, foram devidamente repostas durante
o semestre letivo de 2016-1.
- Aprovação do parecer da Comissão de Análise de Recursos que indefere o recurso de Liberação de
pré-requisito de interesse do discente Rafael Rodrigues Carvalho Cambuim (Processo nº.
23070.013176/2016-79) com o registro de 24 votos favoráveis, 1contrário e 2 abstenções.
- Aprovação do parecer da Comissão de Análise de Recursos que defere o recurso de Liberação de
pré-requisito de interesse da discente Jéssica Beatriz Souza Freitas (Processo nº.
23070.013465/2016-78) com o registro de 25 votos favoráveis pedido e 2 abstenções.
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- Antecipação de Conclusão de Curso: A Coordenadora de Graduação informou que a Universidade
não possui nenhuma resolução específica que trata da Antecipação de Conclusão de Curso, mas que
no entanto, utiliza-se dos dispostos no Capítulo III – Da colação de Grau Especial, da Resolução
1401/2016 (que Regulamenta os procedimentos para as cerimônias de Colação de Grau da
Universidade Federal de Goiás, revogando a Resolução CEPEC Nº 1309) e nos artigos 79 (§ 2º),
83, 112 e 114 da Resolução CEPEC N°. 1122/2012 para análise dos pedidos. Informou que os
processos referentes aos pedidos de antecipação de conclusão de curso são encaminhados à
COGRAD e, em seguida, são enviados às respectivas coordenações para o cumprimento do artigo
114 (§ 1º) da Resolução CEPEC N°. 1122/2012. Pediu para que os Coordenadores sejam cautelosos
nas análises, tendo em vista o cumprimento dos artigos citados anteriormente e quanto à
regularidade do aluno perante ao ENADE. O Coordenador do Curso de Direito enfatizou que apesar
da UFG não ter resoluções que tratam da antecipação de conclusão de curso, há no site do CGA o
formulário para que o discente possa efetuar o pedido. Acrescentou que estes processos ferem a
legalidade e recomenda o indeferimento de todos. A Coordenadora de Graduação informou que iria
relatar o fato ao Pró-reitor, mas que é prática da UFG analisar os pedidos observando-se os artigos
anteriormente citados.
- Calendário Acadêmico: A Coordenadora de Graduação informou que no dia 16 de janeiro, reuniuse com os representantes dos sindicatos AdCAJ e ADUFG para elaboração dos calendários
acadêmicos, os quais foram repassados aos conselheiros logo após o término da referida reunião.
Como não havia tido prazo para apreciação das coordenações, a coordenadora de graduação sugeriu
que o calendário fosse levado aos docentes das coordenações para apreciação, que seria marcada
uma nova reunião no dia 25 de janeiro somente para apreciação do calendário. Em vista das
manifestações dos coordenadores de curso para a votação do calendário no mesmo dia, a
coordenadora colocou em votação a apreciação do calendário na reunião em questão ou em reunião
do dia 25 de janeiro. Foi aprovado, por 19 favoráveis, 6 contrários e 2 abstenções, a votação do
calendário no dia de hoje. As propostas dos calendários acadêmicos 2016-2 Reposição e 2017 foram
apresentadas e as datas dos calendários foram analisadas e após a votação (com o registro de 22
votos favoráveis, 02 contrários e 03 abstenções) foram definidas: 2016.2 Reposição: término no dia
08 de abril de 2017; 2017-1: 02 de maio a 14 de setembro de 2017 (com férias na última quinzena
do mês de julho); 2017-2: 05 de outubro de 2017 a 07 de março de 2018 (com férias na última
quinzena de dezembro até a primeira quinzena de janeiro de 2018). Após a aprovação dos
calendários acadêmicos e discussões sobre a melhor data para a realização do Espaço das
Profissões, definiu-se, com o registro de 24 votos favoráveis e 3 abstenções, que o evento será
realizado no dia 24 de maio de 2017.
Considerações
- A Conselheira Daniela sugeriu que no ato da matrícula, seja entregue aos calouros um questionário
com perguntas direcionadas ao Espaço da Profissões para aferir o impacto do evento na escolha do
curso.
- A recepção aos calouros será promovida pela CCOM.
- Colações de Grau: a Assessora de Comunicação apresentou o cronograma de colações de grau
2016.2 e expôs a necessidade de readequação devida à greve. Solicitou aos coordenadores que
enviassem urgentemente por mensagem eletrônica a confirmação dos cursos, nos quais não houve
greve, que manteriam as colações nas datas anteriormente aprovadas. Informou que para os cursos
que não integralizarão o currículo até março serão propostas novas datas de colações para
apreciação da Câmara Regional de Graduação.
- Sugestão de pesos das provas do ENEM para o SiSU-2018: Tendo em vista que o documento que
trata sobre o tema não foi analisado pelos Coordenadores e discutido nos colegiados, o ponto será
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tratado na próxima reunião da Câmara Regional de Graduação.
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.
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