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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2019 - CRGR-RC

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA EM
VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e nove (20/02/2019), às catorze horas e vinte e três minutos
(14h23min), no mini auditório Congadas, na Regional Catalão/UFG, reuniram-se os membros da Câmara
Regional de Graduação da Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência de Fernanda Ferreira
Belo. Compareceram os seguintes conselheiros: Ana Carla Dias Carvalho, Ana Larissa Del Piva Argenta, Ana
Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Ana Paula Neiva, Elaine Rosechrer Carbonero, Henrique Senna Diniz Pinto,
José dos Reis Vieira de Moura Júnior, José Luiz Solazzi, Juliana Mar�ns de Souza, Jupyracuara Jandyra de
Carvalho, em subs�tuição a Débora Machado Correa, Laurita de Queiroz Bondespacho, Marcia Helena da
Silva, em subs�tuição a Ana Paula Pinheiro Zago, Marcionílio Telles de Oliveira Silva, Maria Rita de Cássia
Campos, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, Rafael de Ávila Rodrigues, Rodrigo Paschoal do Prado, Tiago
Ribeiro Nunes, Vaston Gonçalves Costa. Havendo quórum, a Presidente iniciou a sessão dando boas-vindas
aos novos coordenadores de curso que assumiram recentemente e passando para o item 1 (um) da pauta:
Informes. A Presidente informou o período de dede�zação da Regional Catalão para 2019, a saber: 1ª
(primeira) aplicação de 08 (oito) a 09 (nove) de março de 2019 (dois mil e dezenove); 2ª (segunda) aplicação
de 21 (vinte e um) a 22 (vinte e dois) de junho de 2019 (dois mil e dezenove); 3ª (terceira) aplicação de 06
(seis) a 07 (sete) de setembro de 2019 (dois mil e dezenove) e 4ª (quarta) aplicação de 26 (vinte e seis) a 27
(vinte e sete) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). Em seguida, informou sobre a matrícula dos
veteranos que se iniciou no dia 18 (dezoito) de fevereiro e vai até o dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro, sem
contar sábados e domingos. Em seguida passou orientações a respeito dos procedimentos para a matrícula.
Prosseguindo, informou sobre as matrículas do SISU ressaltando que a COGRAD não tem acesso a nenhuma
lista de chamada e que os dados são gerenciados pelo Centro de Seleção da UFG. Em prosseguimento,
Fernanda, informou sobre a monitoria e dos problemas apresentados, de estudantes não convocados que
fizeram monitoria, que foram chamados para monitoria candidatos fora de ordem e que isso tudo está
gerando problemas. A par�r de 2019 (dois mil e nove) todos os procedimentos do projeto de Monitoria
serão realizadas via SIGAA e convidou a secretária do Programa, Régia Pires de Oliveira, para passar alguns
informes. A mesma informou sobre as pendências referentes a monitoria 2018.2 (dois mil e dezoito dois) e
os próximos passos para a seleção 2019 - 1. A Presidente convidou a servidora da COGRAD para dar os
informes sobre o sistema de reserva de salas, Patrycia Olivo Moreia e a mesma pediu que quando forem
solicitar a reserva de sala visando garan�r a acessibilidade, que se considere a prioridade e os critérios de
reservas. Informou que muitos cursos pediram sala salsa para TCCs, alertando que esse �po de pedido deve
ser realizado somente quando a sala for des�nada  para aulas. O conselheiro José Luiz Solazzi disse que usa
para orientar TCC, e que usa sempre.  Maria Rita disse que tem vários alunos que precisam de acessibilidade,
mas que ainda não sabe qual turmas eles estarão cursando e não sabe ainda como vai proceder. Henrique se
dispôs a liberar as salas que não es�ver em uso. Encerrando os informe, Fernanda Ferreira Belo solicitou que
a conselheira Laurita de Queiroz Bondespacho, Coordenadora do CCOM, desse os informes.  A conselheira
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informou que o DACC e a CEC estão organizando a calourada e que estão tendo eventos paralelos
concorrendo; é preciso considerar que a calourada é um evento ins�tucional. A mesmo disse que já está
agendando com os cursos uma visita da equipe e que está tendo dificuldades de agendar com os cursos
noturnos, visto que não tem trabalho noturno. Falou a questão da conferência de saúde, que acontecerá
durante a calourada. Informou sobre um Projeto educacional Psico-educa�vo que acontece toda quarta-feira
no espaço do SIASS. Sobre o período de matrícula, Laurita reforçou a importância da par�cipação de todos
nesse momento. Lembrou que está agendando com o NDE de cada curso uma fala sobre as demandas da
CCOM. Fernanda agradeceu as respostas dos coordenadores que repassaram os informes. E informou que
está conseguindo viabilizar um apoio estrutural, garan�ndo até um lanche para quem es�ver trabalhando no
dia das matrículas. Em seguida, a Presidente, convidou a servidora da COGRAD Dione Alvares de Moura para
proceder com os informes do Núcleo de Apoio Pedagógico. Dione informou que a servidora Carolina de
Fá�ma Guimarães não pode estar presente pois estava em licença para tratamento da saúde e informou que
o NAP já finalizou as análises dos processos de quebra de pré-requisitos e que estão organizando um
momento para exibir os resultados. Informou também que estão trabalhando em conjunto com a Unidade
Acadêmica de Matemá�ca e Tecnologia para viabilizar uma disciplina de matemá�ca para os ingressantes.
Findo os informes do NAP, a Presidente solicitou aos conselheiros que repassassem seus informes.  A
conselheira Maria Rita de Cássia Campos relatou sobre a visita recebida para avaliação do curso de Ciências
Biológicas e disse queos próprios avaliadores é que a avisaram da avaliação. A conselheira relatou que em
2012 teve avaliação e o curso recebeu nota 4, mas o MEC achou que não estava correta e abaixou a nota
para 3, o que gerou uma diligência. Esta diligência ocorreu nos dias 18 e 19 de fevereiro. A mesma disse que
foi uma avaliação muito confusa, com a solicitação de documentos e informações equivocadas e solicitações
fora do horário de atendimento ins�tucional. Fernanda disse que o MEC informou que o banco de
avaliadores foi atualizado e que alguns avaliadores fazem parte da inicia�va privada. As coordenadoras do
curso de Ciências Biológicas também relataram um problema na comunicação com o Procurador Ins�tucional
da UFG. A conselheira Ana Paula Neiva disse que a Câmara de Graduação deve se posicionar por conta dos
problemas que vem acontecendo em relação a falta de comunicação entre os setores da universidade .
Fernanda disse que vai informar a Direção sobre os problemas relatados. Findos os informes, a Presidente
passou à pauta delibera�va. Iniciou com o Item 2 – Aprovação da ata do dia 12/12/2018. Após leitura, a
mesma foi aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. A seguir, passou ao Item 3,
Recomposição da Comissão de Avaliação de Recurso Contra Exclusão da Câmara de Graduação. A professora
Débora Machado Correa se colocou a disposição para par�cipar da mesma. Colocada em votação, a
indicação foi aprovada com 18 (dezoito) votos favoráveis. Passando para o próximo item da pauta, que trata
dos Processos de Recurso contra Exclusão/Prorrogação de Prazo. Convidou o Presidente da Comissão de
Avaliação de Processos de Recurso contra Exclusão/Prorrogação de Prazo, Marcionílio Teles de Oliveira Silva,
para leitura dos pareceres. Antes de iniciar a leitura, o Conselheiro explicou que os pareceres seriam
apresentados em bloco e, caso todos concordassem, seriam deliberados também em bloco. Todos
concordaram. O Conselheiro relatou que o processo nº 23070.000025/2019-01, de interesse de Ivonete da
Silva Santos, item 07 da pauta, teve o parecer pelo indeferimento do pedido de recurso contra exclusão.
Após discussão, o mesmo foi colocado em votação, que foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis, 6 (seis)
contrários e 1 (uma) abstenção. Em seguida, conselheiro relatou que os processos  de Recurso contra
exclusão por não renovar o vínculo com  UFG, nº 23070.023119/2018-60, item 04 da pauta, de interesse
de Taisy Lany Pereira Menezes, 23070.001510/2019-94, item 05 da pauta, de interesse de Skarlet Pereira
Alcântara Cassimiro, 23070.001710/2019-47, item 06 da pauta, de interesse de Kathiuscia Roberta
Aguiar, 23070.003783/2019-73, item 08 da pauta, de interesse de Jaqueline Almeida da Silva, �veram
pareceres pelo deferimento do pedido; os processos de pedido de prorrogação de prazo para integralização
curricular nº 23070.000779/2019-53, item 09 da pauta, de interesse de Henrique Thavares da
Silva, 23070.001300/2019-04, item 10 da pauta, de interesse de Paula Toledo Borges, 23070.026593/2018-
43, item 11 da pauta, de interesse de José Renato Caixeta do N. Reis, 23070.026593/2018-43, item 12 da
pauta, de interesse de Marciel Ferreira Olimpio da Silva, 23070.025858/2018-96, item 13 da pauta, de
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interesse de Rafael Pereira Santos, iveram pareceres pelo deferimento do pedido. Colocada em votação, os
mesmos foram aprovados com 17 (dezessete) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Prosseguindo com a
pauta, Fernanda convidou a conselheira Ana Paula Neiva para fazer a leitura do parecer referente ao
processo nº 23070.016945/2018-52, que trata do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da Regional
Catalão. A conselheira fez a leitura de alguns itens do parecer que foi pela não aprovação do PPC do curso,
considerando as observações indicadas. Colocada em discussão, o conselheiro Rodrigo Paschoal do Prado,
coordenador do curso de Medicina pediu vistas ao processo, ficando assim, encerrada a discussão. Os
processos de número 23070.0022830/2018-05, que trata do PPC do Curso de Licenciatura em Geografia,
2307.022709/2018-75, que trata do PPC do Curso de Bacharelado em Geografia e de número
23070.008050/2011-78, que trata do PPC do Curso de Letras – Português/Inglês não analisado por não
�veram os pareceres inseridos no sistema, ficando assim para a próxima reunião. A presidente encerrou a
reunião as 16h (dezesseis horas),  e eu, Francisco Vieira dos Santos, secretário da Câmara Regional de
Graduação, lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos
presentes.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Vieira Dos Santos, Secretário, em 22/03/2019, às
16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Eduardo Gonçalves De Assis, Conselheiro, em
11/04/2019, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Mar�ns De Souza, Conselheiro, em 11/04/2019, às
10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcionilio Teles De Oliveira Silva, Conselheiro, em
11/04/2019, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Larissa Dal Piva Argenta, Professor do Magistério
Superior, em 11/04/2019, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Conselheira, em
24/04/2019, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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