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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

 

ATA DE REUNIÃO Nº 07/2019 - CRGR-RC

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (11/09/2019), às quatorze horas e dezessete
minutos (14h17), no auditório Congadas, na Regional Catalão/UFG, reuniram-se os membros da Câmara
Regional de Graduação da Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da professora
Fernanda Ferreira Belo, Coordenadora de Graduação, os seguintes conselheiros: Márcio de Souza Dias,
Getúlio Nascentes da Cunha, Bruno Franceschini, Ana Carla Dias Carvalho, José Luiz Solazzi, Maria Rita de
Cássia Campos, José de Lima Soares, Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho, Ana Larissa Dal Piva Argenta,
Henrique Senna Diniz Pinto, Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves, Ana Paula Pinheiro Zago, Elaine
Rosechrer Carbonero, Simara Maria Tavares Nunes, Patricia Francisca de Matos, Jairo Menezes e Souza,
Marcio Luiz Fernandes Barbosa, José dos Reis Vieira de Moura Junior, Cris�ano Morita Barrado, Emerson
Gervásio de Almeida, Ismar da Silva Costa, Juliana Mar�ns de Souza, Tiago Ribeiro Nunes, Márcia Helena
da Silva, Cláudia Tavares do Amaral, Rafael de Ávila Rodrigues, Marcionílio Teles de Oliveira Silva, Paulo
Eduardo Gonçalves de Assis. Havendo quórum, Fernanda deu boas-vindas aos conselheiros e iniciou a
reunião com o item 1 – Informes: 1 – CONPEEX: a presidente disse que as inscrições com submissões de
trabalho foram prorrogadas até dia 15.09, reforçou o pedido para que os cursos encaminhem os
professores que irão compor a comissão cien�fica afirmando que caso não haja a indicação dos
membros, os trabalhos serão enviados para os coordenadores avaliarem. 2 – Curricularização da
extensão: Fernanda relatou que foi solicitado que cada curso envie nomes para representa-los nas
discussões que ocorrerão nos próximos meses com o intuito de atender a Resolução do Conselho
Nacional de Educação n. 7, de 18 de de dezembro de 2018, segundo o informe da professora Neila,
coordenadora de Extensão, a reunião que estava prevista para o dia 12.09 será adiada. Alguns
conselheiros disseram que não receberam a solicitação dos nomes por e-mail e foi informado que houve
o envio de um o�cio via SEI e a conselheira Ana Paula disse que a solicitação foi enviada para os
coordenadores de extensão das unidades. 3 – Encontro das Licenciaturas: Fernanda disse dos
encaminhamentos da reunião realizada no dia anterior, há uma proposta de organizar um calendário de
eventos, com a intenção de configurar-se como ins�tucional e ter um apoio financeiro. 4 – Calendário
acadêmico: já estão sendo definidas as grandes datas para 2020 e o CONPEEX ficará para o final de
outubro, espaço das profissões no primeiro semestre, mantendo a organização parecida com a deste ano.
Foi sugerido repensar a data de cancelamento das disciplinas, pois no atual semestre ocorreu antes de se
completar uma semana de aula. O técnico Francisco disse que a equipe de Goiânia tomou tal decisão
para que os alunos já começassem o semestre com a matrícula organizada. Diante da discussão sobre os
prazos de cancelamento, o técnico Francisco disse que há dois �pos de cancelamento, o dentro do prazo
que o próprio aluno faz automa�camente via SIGAA, e o fora do prazo que vai até o úl�mo dia de aula e
deve ser apresentada uma jus�fica�va que atenda o RGCG e o coordenador do curso deve autorizar ou
não a solicitação. 5 – Demandas da biblioteca: o conselheiro Márcio disse que estão realizando
levantamento sobre o acervo da biblioteca com base nos PPC’s que estão online e que caso haja versões
mais atuais, estas devem ser enviadas por e-mail. O professor Cris�ano ques�onou se houve mudança no
procedimento de solicitação de livros e Márcio disse que era preciso entrar em contato com a equipe da
biblioteca. 6 – SISU 2020: A conselheira Ana Marta apresentou o calendário de prováveis datas e disse
que a recepção dos novos alunos será no bloco didá�co, como ocorreu em 2019, entretanto as matrículas
serão finalizadas nas secretarias dos cursos. Diante dos ques�onamentos, Ana Marta disse que nas
coordenações dos cursos será realizada a conferência dos documentos de ampla concorrência, pois os
demais documentos serão analisados pelas comissões referentes à solicitação do aluno, e receberão
todos os documentos e lançarão no sistema. Nos dias 20, 21 e 27 serão encaminhados aos
coordenadores. Disse ainda que os cursos poderão receber os alunos nas salas das coordenações ou
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montar uma estrutura no bloco didá�co. Ao final, a conselheira Ana Marta relatou que enviou um
documento aos coordenadores informando que os alunos que não estão com processos em andamento
não podem cursar disciplinas, pois a UFG não prevê aluno ouvinte. 7 – Comissão para Assuntos de
Assédio Moral, Sexual e Preconceitos: a professora Lana de Lima, membro da comissão começou sua fala
dizendo que as discussões sobre assédio se tornaram mais intensa na UFG em 2017, como reação ao caso
de estupro na Regional Jataí, disse que o papel da comissão não é abrir processos, mas sim trabalhar de
modo preven�vo e com campanhas educa�vas. Falou ainda que em 2018 eram 5 membros em Catalão e
com o apoio da direção novos membros foram incluídos e hoje são 16. Em 2017 foi publicada a resolução
n. 012/2017 que dá respaldo às ações da comissão. Apresentou os nomes dos representantes dos setores
da regional na comissão, falou sobre as principais violências de gênero na universidade, contou que os
acolhimentos realizados normalmente são com conteúdos di�ceis, falou sobre os comportamentos que
caracterizam situações de assédio sexual, de assédio moral, que pode ser ver�cal ou horizontal,
explicou o que fazer diante dessas situações de assédio. Atualmente a pessoa que presencia situação de
assédio pode realizar denúncia, disse sobre preconceito e discriminação e o que fazer frente a essas
questões, sendo o registro de queixa na ouvidoria da UFG uma das opções. Con�nuando, disse sobre as
penalidades, que podem ser advertência, suspensão de até 90 dias, exclusão da UFG – se estudante e
des�tuição da função se for técnico ou docente. Ao final disse das ações da comissão junto as
coordenações, estão realizando momentos para explicar aos docentes e alunos a função da comissão,
contou que já �veram 55 denúncias na ouvidora da UFG e a Regional Catalão tem se destacado, talvez em
função do trabalho da comissão que tem permi�do que as pessoas busquem por denunciar, já foram
realizados 16 acolhimentos de professores e alunos e em Catalão há 5 processos de assédio moral, 4 de
assédio sexual e 2 de preconceito. O conselheiro José Reis sugeriu que fossem feitas reuniões com as
unidades acadêmicas para a�ngir melhor os professores, considerando o IMTEC. A professora Karine
Duarte, membro da comissão indicou que estas demandas devem ser encaminhadas à comissão e
reforçou que o grupo não trabalha como uma delegacia de polícia, não tem papel de vigiar e nem de
punir, mas sim de orientar, informar e acolher. A professora Lana de Lima disse que por diversas vezes
chegaram questões que são de cunho pedagógico e avisou que dia 03/10 terá um evento sobre
preconceito em Goiânia e caso os conselheiros tenham interesse em par�cipar, devem procurar a
comissão. 8 – Monitoria: a técnica Carolina disse que está em andamento o processo sele�vo de vagas
remanescentes, sendo o atual período des�nado a realização das avaliações, o resultado final está
previsto para o dia 19.09 e o início das a�vidades em 24.09. Con�nuou falando que foi enviado O�cio Sei
para as unidades direcionado aos professores orientadores informando que os bole�ns de frequência não
serão mais recebidos pela secretaria da monitoria da Regional, pois cabe ao professor orientador o
controle da frequência, mas que ao final do semestre será gerado um processo no SEI em que os
professores irão assinar atestando a frequência dos monitores, caso o aluno não esteja cumprindo as
a�vidades da monitoria, deve ser realizado o procedimento de desligamento. 9 – Coordenação da CCOM:
o professor Emerson se apresentou como novo coordenador do setor, disse que as portas estão abertas a
todos, e avisou sobre a realização do evento I Dia da Saúde na UFG que será realizado dia 12.09 pela
manhã, o evento teve pouco tempo de organização e foi pensando após tenta�va de suicídio dentro da
Regional. Por fim, solicitou que todos par�cipassem e divulgassem o evento. A professora Simara sugeriu
que os eventos também fossem realizados à noite. O professor Emerson concordou e aproveitou para
avisar que a CCOM está aberta todas as segundas-feiras até às 21h. A presidente Fernanda disse que os
cursos de Engenharia Mecânica e Química Industrial foram aprovados no CONSUNI. A professora Simara
ques�onou sobre a entrada da Educação do Campo no SISU. Fernanda disse que irá verificar e dará um
retorno à professora. Findo os informes, passou-se para a pauta delibera�va. Iniciou-se com o item 2 –
Aprovação da ata do dia 10/07/2019. Aprovação com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e 2
abstenções. Em seguida, o item 3 – escolha de um membro da Câmara Superior de Graduação em
subs�tuição à professora Ana Larissa Dal Piva Argenta. Fernanda disse que os conselheiros teriam um
tempo para pensarem sobre o tema e ao final da reunião o item será retomado. A presidente ainda
agradeceu a par�cipação da professora Ana Larissa nas reuniões da Câmara Superior. A professora Ana
jus�ficou sua saída da Câmara Superior dizendo que está ministrando aulas nas segundas-feiras, dia das
reuniões em Goiânia. A presidente Fernanda disse que também era necessário pensar num nome para
compor a comissão de curricularização da extensão, já que a professora Ana Larissa também terá que se
ausentar. O professor Ismar demonstrou interesse. O nome do professor Ismar para compor a comissão
de curricularização da extensão foi aprovado com unanimidade. Em seguida o conselheiro José dos Reis
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solicitou mudança da ordem da pauta, pediu que os processos de Projeto Pedagógico de Curso fossem
analisados em seguida, jus�ficou afirmando a urgência dos encaminhamentos quando às futuras
aprovações. Logo mais, o conselheiro Márcio requereu também que o item sobre criação de cursos fosse
apreciado após os processos de PPC’s. Colocadas em votações as solicitações foram aprovadas por
unanimidade. Desse modo, iniciou-se a análise do PPC do curso de Enfermagem. O conselheiro José dos
Reis leu o parecer que indicava aprovação do projeto. A conselheira Juliana, que é coordenadora do curso
de Enfermagem disse que na prá�ca, a proposta do PPC já acontecia por conta da necessidade dos
hospitais locais e exigências do COREN. O parecer foi aprovado com unanimidade. Mais adiante, iniciou a
análise do PPC do curso de Química. Patrícia leu o parecer que indicava aprovação do PPC. O parecer foi
aprovado com unanimidade. Em seguida, o PPC do curso de Matemá�ca Industrial teve seu parecer lido
pela conselheira Patrícia Matos. O parecer indicava aprovação do PPC. O conselheiro Ricardo perguntou
sobre as disciplinas de �sica. Em resposta, o conselheiro José dos Reis disse que nada irá mudar, pois
con�nuarão 50 vagas, só que 25 de alunos da Matemá�ca Industrial e 25 da Engenharia Mecatrônica. O
parecer foi aprovado com unanimidade. Na sequência, Patrícia Matos leu o parecer sobre o PPC da
Engenharia Mecatrônica que indicava aprovação do projeto. O parecer foi aprovado com unanimidade. O
conselheiro José Solazzi afirmou que há um movimento de criação de novos cursos, mas sem aumentar a
quan�dade de vagas ofertadas. O conselheiro Jairo disse que a ideia é preencher as vagas que já são
ofertadas e que quando houver concorrência, as vagas poderão ser aumentadas. Logo mais, foi apreciado
o parecer sobre o PPC da Engenharia Mecânica. José dos Reis leu o parecer que indicava aprovação do
projeto. O parecer foi aprovado com uma abstenção e demais votos favoráveis. Em seguida, o PPC da
Psicologia foi analisado. Tal PPC já �nha sido apreciado na reunião ordinária anterior, porém o parecer
não foi incluído no processo, o que demandou uma nova apreciação. Patrícia leu o parecer que indicava
aprovação do projeto. O parecer foi aprovado com unanimidade. O conselheiro Ismar disse que o PPC do
curso de história tem prazo final em setembro, pois trata de alteração de prá�ca como componente
curricular. A presidenta Fernanda Belo afirmou que iria consultar as necessidades e que faria um ad
referendum ou agendaria uma reunião extraordinária. Logo mais, iniciou-se a discussão sobre a parte da
pauta referente à criação de cursos. Sobre a criação do curso de Sistema de Informação, a técnica
Carolina leu o parecer a pedido da conselheira Ana Paula Zago. Depois, Ana explicou a diferença na soma
das cargas horárias e orientou que os professores do curso desenvolvessem competências necessárias
para ministrarem disciplinas na área da Administração. O conselheiro Marcio falou que o cálculo das
horas será corrigido, estão negociando as disciplinas da área da administração com a engenharia de
produção e há um professor da informá�ca que já ministrou uma dessas disciplinas enquanto trabalhava
em outra ins�tuição. Disse ainda que estão aumentando 15 novas vagas de alunos para a ins�tuição. O
parecer que indicava aprovação da criação foi apreciado e aprovado com unanimidade. O processo de
criação do curso de direito não constava parecer e, portanto, não foi apreciado. Na sequência, foram
analisados os processos de recurso contra exclusão/pedido de prorrogação de prazo. O aluno Brendell
Candido, que teve o direito de fala, disse que por mo�vos pessoais atrasou o curso e solicitou o direito de
con�nuar estudando. Em seguida, o conselheiro Marcionílio pediu para incluir, dentre as análises, o
processo do aluno Paulo Sergio Tome Mariano (23070.027480/2019-46). O conselheiro disse que nas
jus�fica�vas dos alunos havia assuntos relacionados a trabalho, questões financeiras e problemas de
saúde. Logo mais disse que em todos os processos os pareceres eram favoráveis ao deferimento. A
conselheira Maria Rita ques�onou a autoria do processo do aluno Allan Millé, pois o curso de Ciências
Biológicas tem vários problemas com o aluno. A conselheira con�nuou dizendo que o mesmo já assediou
professoras, reprova por excesso de faltas e não terminará o curso nem no próximo ano. O conselheiro
José Solazzi disse que o aluno precisa de cuidados profissionais, e que alunas já reclamaram de a�tudes
do aluno relacionadas a assédio. Con�nuou dizendo que Allan Millé parece adoecido, fala sozinho e tem
falas desconexas. A conselheira Maria Rita disse que o aluno já quis bater numa professora, seguiu outra,
foi encaminhado para acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mas abandona. O conselheiro
Emerson disse ter conhecimento dos encaminhamentos e do agendamento com a assistente social. O
conselheiro Tiago Nunes sugeriu que votasse o parecer do Allan Millé em separado. A conselheira Ana
Paula disse que se o voto for pelo indeferimento o recurso irá para a Câmara Superior e será aprovado,
pois não consta nada no processo. O conselheiro José Solazzi pediu vistas no processo. A solicitação foi
aprovada por unanimidade. Os demais pareceres dos outros processos foram aprovados com uma
abstenção e demais votos favoráveis. Ademais, iniciou-se discussão sobre os processos de recurso contra
decisão de indeferimento de solicitação de quebra de pré/co-requisito. O conselheiro Tiago Nunes falou
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que a comissão se reunião e estabeleceu algumas normas para análise das solicitações. A técnica Carolina
leu as regras a pedido do conselheiro Tiago Nunes. O conselheiro José Solazzi disse que a aprovação dos
pareceres não pode ser automá�ca e que é preciso aprovar tais normas. Em resposta, o conselheiro Tiago
Nunes disse que não foram anexados pareceres nos processos por conta das normas e que numa análise
preliminar, quando as normas foram aplicadas em seis processos, cinco foram deferidos integralmente e
um parcialmente. Após discussão, a primeira norma será re�rada. Con�nuando a discussão, a presidenta
Fernanda Belo decidiu encerrar a reunião e convocar uma reunião extraordinária. A reunião foi encerrada
às dezessete horas e oito minutos (17h08) e eu, Carolina de Fá�ma Guimarães, secretária 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 Jairo Menezes E Souza, Conselheiro, em 09/10/2019, às
14:46, 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 Márcio De Souza Dias, Conselheiro, em 09/10/2019, às
14:47, 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 Sheila De Carvalho Pereira Gonçalves, Conselheira, em
09/10/2019, às 14:48, 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 Getúlio Nascentes Da Cunha, Conselheiro, em
09/10/2019, às 14:49, 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
09/10/2019, às 14:51, 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 Henrique Senna Diniz Pinto, Conselheiro, em
09/10/2019, às 14:52, 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
09/10/2019, às 14:54, 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 Paula Pinheiro Zago, Conselheira, em 09/10/2019, às
14:59, 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 Márcia Helena Da Silva, Conselheira, em 09/10/2019, às
15:00, 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 Débora Machado Corrêa, Conselheira, em 09/10/2019, às
15:04, 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 Marcio Luiz Fernandes Barbosa, Conselheiro, em
09/10/2019, às 15:05, 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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Documento assinado eletronicamente por Elaine Rosechrer Carbonero, Conselheira, em
09/10/2019, às 15:08, 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 Ricardo Ribeiro Moura, Coordenadora de Curso, em
09/10/2019, às 15:08, 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 Cris�ano Morita Barrado, Coordenador de Curso, em
09/10/2019, às 15:10, 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 Cláudia Tavares Do Amaral, Conselheira, em 09/10/2019,
às 15:11, 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 Ismar Da Silva Costa, Conselheiro, em 09/10/2019, às
15:13, 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 Adriana Freitas Neves, Conselheira, em 09/10/2019, às
15:14, 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 Maria Do Carmo Morales Pinheiro, Conselheira, em
09/10/2019, às 15:16, 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 José Luis Solazzi, Conselheiro, em 09/10/2019, às 15:26,
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 José De Lima Soares, Conselheiro, em 09/10/2019, às
15:29, 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 Fernanda Ferreira Belo, Coordenador-Geral, em
10/10/2019, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0891651 e
o código CRC A7BB51EA.
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