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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 24 DE
ABRIL DE 2016. Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da Regional
Goiás, realizada em 24 de Abril de 2016 às 14 horas, na Sala de Reuniões da Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas. Deu-se iniciada a reunião da
Câmara de Graduação, em convocação ordinária, sob a presidência do professor Luiz
Mello de Almeida Neto e na presença do Profº Álison Cleiton de Araújo, Profª
Alessandra Gomes, Profª Margareth Arbues, Profº Thiago Rodrigo, Profº Vitor de
Almeida, Profª Silmere Alves, Profº João Huguenin, TAE Jackeline Pacheco e a Aluna
Marilya Paula. Primeiro ponto: Profº Álison agradeceu a presença de todos e
principalmente a prontidão do Profº Luiz Mello em visita à Regional, em seguida
passou a palavra para o mesmo. Profº Luiz Mello agradeceu o convite e repassou os
informes da PROGRAD: A aproximação da PROGRAD com as regionais após a
criação das câmaras regionais e superiores; Explanou sobre o cenário global das
universidades nesse novo contexto político e de grave crise financeira; Sobre as
incertezas quem cercam o futuro da educação; Dificuldades de interlocução entre MEC
e as Reitorias; Relatou sua visita à regional Catalão; Informou sobre a resolução que
regulamenta o rito operacional das colações de grau que será publicizada no dia
30/05/2016; A seguir pediu que todos se apresentassem e repassou a presidência da
reunião para o Profº Álison. Após rápida apresentação de todos os membros, Profº
Álisson repassou os informes da COGRAD: Agradecimento à Profª Silmere Alves na
condução do Núcleo de Acessibilidade da Regional e desejou boas-vindas ao Profº
Vitor de Almeida como coordenador. A TAE Jackeline informou que recebemos um
aluno com necessidades especiais, sendo complementada pelo Profº Álison sobre os
encaminhamentos que a Regional havia feito para recebermos da melhor maneira
possível esse aluno. Profº Luiz Mello destacou as ações que são realizadas na UFG
no tocante ao Núcleo de Acessibilidade e principalmente os limites e desafios que a
Universidade enfrenta no atendimento desses alunos. A TAE Jackeline retomou os
informes do CGA: Atividades complementares: reforçou a importância da divulgação
aos alunos da necessidade de serem cadastradas durante a graduação; Em seguida,
Profº Álison complementado pelo Profº Luiz Mello, discorreram sobre as dificuldades
sistêmicas acerca dessa rotina e quais melhorias já estão em pauta; TAE Jackeline
prosseguiu com os informes: Importância da entrega de documentação para colação
de grau dentro dos prazos evitando a falta de documentação; Destacou a importância
dos processos de aproveitamento de disciplinas não sofrerem atrasos; Após ampla
discussão, o encaminhamento sobre esse ponto: será marcada reunião com os chefes
de Unidade e os Técnicos Administrativos para discussão do melhor fluxo desses
processos; Reforçou que os alunos não matriculados não podem frequentar as aulas;
Informou sobre as mudanças nas resoluções para troca de turno/grau, portador de
diploma, transferência de curso. Profº Tiago Rodrigo repassou o informe: Está sendo
elaborada uma proposta de rearranjo dos cursos de Filosofia a fim de aumentar a
quantidade de alunos por sala. Profº Álison prosseguiu com os informes da COGRAD:
Curso Docência será ofertado e todos serão informados via e-mail; Alteração do
RGCG: será destinado um espaço na reunião da Câmara de Graduação para
discussão. Segundo Ponto: Na sequência, Profº Álison submete a ata da Reunião do
dia 29/03/2016 à apreciação, sendo aprovada por unanimidade; Terceiro Ponto:
Passando aos pareceres dos processos, Profª Pedro Jonas não compareceu à reunião
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com isso o processo: 23070.005493/2016-11 será apreciado em outra ocasião; Em
Seguida, Profº Vitor Almeida, relator, apresenta parecer sobre o pedido de prorrogação
de prazo para integralização curricular – item 5 - processo nº 23070.005561/2016-42 –
de interesse de Luciene Fernandes da Silva – Serviço Social – Bacharelado –
Deferido com acréscimo de 1(um) semestre ao prazo de integralização; submetido
à apreciação, o parecer é aprovado por unanimidade; Profª Alessandra, relatora,
apresenta parecer sobre o pedido de prorrogação de prazo para integralização
curricular – item 6 - processo nº 23070.005571/2016-88 – de interesse de Danielle
Nogueira da Silva – Serviço Social – Bacharelado – Deferido com acréscimo de
1(um) semestre ao prazo de integralização; submetido à apreciação, o parecer é
aprovado por unanimidade; Profª Alessandra, relatora, apresenta parecer sobre o
recurso contra exclusão e pedido de prorrogação de prazo para integralização
curricular – item 7 - processo nº 23070.005562/2016-97 – de interesse de Lucivania
Alves dos Santos – Serviço Social – Bacharelado – Deferido com acréscimo de
1(um) semestre ao prazo de integralização; submetido à apreciação, o parecer é
aprovado por unanimidade. Profº Gilberto Crispim não compareceu à reunião com isso
o processo: 23070.006169/2016-11 será apreciado em outra ocasião. Profº Álison
retirou o ponto de pauta sobre: Nova Proposta do. 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 de
Graduação da Regional Goiás
Prof.ª Silmere Alves Santos – Coordenadora do
Curso Bacharelado em Serviço Social
Prof. Vitor de Almeida – Coordenador do Núcleo de
Acessibilidade
Prof.ª Alessandra Gomes – Coordenadora do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo
Prof.ª Margareth Pereira Arbues – Coordenadora do
Curso de Bacharelado em Direito
Marilya Paula Almeida Marques – Representante
Estudantil
Profº Thiago Rodrigo de Oliveira Costa –
Coordenador do Curso de Filosofia – Bacharelado
Profº João Paulo Huguenin –Coord. do Curso de
Bacharelado em Arquitetura
TAE Jackeline de Andrade Pacheco – Coordenado
do Centro de Gestão Acadêmica
TAE Saullus Eduardo Silva Aráujo – Secretário da
Câmara Regional de Graduação
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