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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL GOIÁS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL GOIÁS, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2015.
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas, na
Regional Goiás, reuniu-se sob a coordenação do Professor Alison Cleiton de Araújo,
os seguintes representantes desta: Prof. Sílvio Carlos Marinho Ribeiro; Prof. Carlos
Alberto Xavier do Nascimento; Prof. Alessandra Gomes de Castro e André Nunes dos
Santos, representante estudantil. Houve a justificativa de falta do prof. Renato
Francisco dos Santos Paula. Verificada a existência do “quórum” regimental, o
coordenador cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Informou sobre o
processo das novas matrículas, desde os problemas do sistema até a adesão às
chamadas do SISU. Quanto aos cursos, alguns obtiveram êxito no preenchimento de
vagas e explicitou que será necessário pensar em ações para fortalecimento dos
cursos e pensar estratégias que contribuam para o acesso e permanência dos
candidatos e estudantes para 2015/2016. Dando continuidade, o Prof. Sílvio falou que
está em processo de transição e que o próximo coordenador do curso de Filosofia,
decidido em colegiado, será o Prof. Jivaldo. A Prof. Alessandra disse que assumiu a
coordenação da Licenciatura e Educação no Campo e assim deixou a coordenação
geral do estágio. O Prof. Alison também cientificou todos que o Prof. Vitor assumiu a
chefia da unidade e não pode ficar na coordenação geral de monitoria, assim será
aberta o pleito destas coordenações. Alguns membros apresentaram a preocupação
com o preenchimento das vagas da Regional Goiás, tendo como encaminhamento
pontuar na próxima reunião de câmara essa questão. Em seguida, foi discutido o
ponto de pauta Resolução do CONSUNI nº 24/2014, acerca das competências das
câmaras de graduação no sentido de esclarecer aos membros atribuições e
responsabilidades. Além disso, o Prof. Alison destacou que será criada uma Instrução
Normativa para esclarecer a dinâmica/fluxo dos processos acadêmicos. O próximo
ponto de pauta tratou sobre a definição dos representantes dos órgãos suplementares
e administrativos que desenvolvem atividades relacionadas à graduação para
composição da câmara, foi unânime a decisão, quanto à indicação da Jackeline de
Andrade Pacheco, coordenadora do CGA e Silmere Alves Santos pelo Núcleo de
Acessibilidade da Regional Goiás. Passando-se ao próximo ponto de pauta, quanto a
indicação de um coordenador de curso de graduação que fará parte da Câmara
Superior de Graduação da UFG, foi deliberado a indicação da Profª. Alessandra
Gomes de Castro para representação da câmara da Regional Goiás. Dando
prosseguimento, foi passado ao item definição de um membro substituto da
coordenação de graduação em casos de ausência, em comum acordo todos decidiram
pelo professor Carlos Alberto Xavier Nascimento. O último ponto proposto em pauta,
foi quanto ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Direito. O Prof.
Alison relatou e apresentou parecer que posicionamento favorável a aprovação que foi
seguido por todos e aprovado por unanimidade. Não havendo mais uso da palavra, o
Prof. Alison Cleiton de Araújo agradeceu novamente a presença de todos e declarou
encerrada a sessão. Para constar, eu, Natália Sirqueira Borges, secretária da Câmara
de Graduação, lavrei a presente ata que, depois de lida, se julgada conforme e
aprovada, segue assinada pelos presentes.
Prof. Alison Cleiton de Araujo – Coordenador da
Câmara de Graduação
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