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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 28 DE
JANEIRO DE 2016. Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da Regional
Goiás, realizada em 28 de Janeiro de 2016 às 14 horas, na Sala de Reuniões da
Coordenação de Graduação situado na rua Bom Pastor s/nº. Deu-se iniciada a reunião
da Câmera de graduação, em convocação ordinária, sob a presidência do professor
Alison Cleiton de Araújo e na presença do Profº Pedro Jonas, Profº Thiago Rodrigo,
Profª Elisandra, Profº José Humberto, Profº Gilberto Crispim, Profª Silmere Alves e a
Aluna Marilya Paula. Profª Elisandra consulta os coordenadores sobre a inclusão de
um ponto extra na pauta: Tempo de comunidade. Os coordenadores presentes
manifestam-se favoravelmente à inclusão. Primeiro ponto: Prof.º Alison repassa
alguns informes gerais: Falta de quórum na última reunião e a dificuldade encontrada
para a realização desta reunião, ressaltando a importância do comparecimento;
Mudanças das coordenações nos cursos de Direito, Filosofia e a eminente eleição no
curso de Serviço Social; Sobre as Matrículas 2016/01 (SISU), quantidade de
matriculados e sua composição (maior parte proveniente de cotas), destacou o
crescimento em relação à 2015, informou os presentes sobre as próxima etapas,
ressaltando que a chamada pública não coincidirá com as outras regionais e será
realizada em 2 etapas (novidade neste processo seletivo); Possibilidade de realização
de um 2° SISU de acordo com proposta do MEC; Processo de aprovação do
calendário acadêmico de 2016 que será encaminhado em fevereiro ao CEPEC;
Premiação recebida pelo curso de Direito da Regional Goiás, o OAB Recomenda,
colocando-o entre os melhores cursos do Brasil; Comissão de alteração do RGCG: as
mudanças estruturais que ocorrerão, por exemplo: a proposta de alteração do índice
de prioridade que atualmente privilegia o aluno que está concluindo sua formação e a
proposta para alteração do fluxo para solicitação de quebra de pré-requisitos acerca da
última instância recursal; Em seguida, aberto espaço para que sugestões de
alterações sejam encaminhadas para seu e-mail; Na sequencia, repassa o informe
sobre a resolução para preenchimento de vagas aprovada em Dezembro de 2015:
alteração do limite de vagas para portadores de diploma, forma de ingresso será pela
nota do ENEM, a solicitação de mudança de grau e/ou turno será analisada pela
coordenação do próprio curso; Dando prosseguimento discorreu sobre a gravidade da
não consolidação/ofertas de disciplinas, solicitando que a coordenação alerte os
professores e que passará a notificar as chefias de unidade nos próximos casos;
Sobre a oferta de disciplina: deve ser respeitado o calendário acadêmico afim de evitar
prejuízos aos alunos, os casos Excepcionais deverão ser tratados pela coordenação
de graduação; Solicitou aos Coordenadores que comecem a programação dos
horários do período 2016/01 que iniciará em maio/2016; Data da próxima reunião da
Câmara de Graduação ocorrerá em 24/02/2016 às 09:00 sobre a presidência do PróReitor de Graduação; Capacitação dos Técnicos Administrativos pela PROGRAD;
Apólice do novo seguro da UFG foi enviada por e-mail; Guia do estudante está em
elaboração; Chegada de novos livros à biblioteca, coordenação deverá ser organizar
para solicitar nova compra de livros; Possibilidade dos cursos receberem a visita do
INEP. Na sequencia, Profº Álison submete a ata da Reunião do dia 27/11/2015 à
apreciação, sendo aprovada por unanimidade; Passando aos pareceres dos
processos, Profª. Silmere apresenta parecer emitido pelo Prof°. Renato Paula acerca
de recurso contra exclusão – item 7 – processo nº 23070.023258/2011-17 – de
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interesse de Ana Raquel da Mata – Direito –Bacharelado – Indeferido; submetido à
apreciação, o parecer é aprovado com o registro de 4 abstenções; Em seguida, Profº
Thiago Rodrigo apresenta parecer emitido pelo Profº Carlos Nascimento acerca de
processo de prorrogação de trancamento de matrícula – item 8 – processo nº
23070.011138/2015-09 – de interesse de Kathia Alves Rosa – Direito – Bacharelado –
Deferido; Submetido à votação, o parecer foi reprovado com nenhum registro de
abstenção; Na sequência, Profº Pedro Jonas apresenta solicitação de diligências ao
interessado – processo nº 23070.013146/2015-81 – de interesse de Roberto de
Souza Filho – Administração - Bacharelado . Dando continuidade, houve a suspensão
do ponto de pauta sugerido pela Profª Elisandra, a mesma precisou ausentar-se; Em
seguida, Profº Gilberto Crispim, repassou informe sobre a certidão do curso de
docência solicitando que a câmara apresentasse um posicionamento acerca dos
docentes que não possuem o certificado; Profº Álison Cleiton solicitou a palavra e
discorreu sobre todas as medidas que já foram e àquelas que ainda serão realizadas;
Dando prosseguimento, Profº Álison Cleiton, submeteu a votação os modelos de
convites para a colação de grau 2015/02, sendo aprovado com as solicitações de
alterações. Para constar, eu, Saullus Eduardo Silva Araújo secretário 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
Prof.ª Silmere Alves Santos – Coordenadora do
Núcleo de Acessibilidade
Prof. Carlos Alberto Xavier do Nascimento –
Coordenador do Curso de Administração
Prof.ª Alessandra Gomes de Castro –
Coordenadora do LEDOC
Prof. Pedro Jonas de Almeida – Coordenador do
Curso de Filosofia – Licenciatura
Marilya Paula Almeida Marques – Representante
Estudantil
Profº Thiago Rodrigo de Oliveira Costa –
Coordenador do Curso de Filosofia – Bacharelado
Profº João Paulo Huguenin – Coordenador do
Curso de Bacharelado em Arquitetura
Prof.º Renato Francisco dos Santos Paula –
Coord.do Curso Bacharelado em Serviço Social
Jakeline de Andrade Pacheco – Coordenadora do
Centro de Gestão Acadêmica
Prof.ª Margareth Pereira Arbues – Coord.do Curso
Bacharelado em Direito
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