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REGIONAL GOIÃS

1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÃS, REGIONAL GOIÃS, REALIZADA
3 EM 15 DE SETEMBRO DE 2017 ÀS 14:00 HORAS, NA SALA A103 DA
4 UNIDADE ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS. Atento ao
5 quórum deliberativo deu-se iniciada a reunião da Câmara de Graduação em
6 convocação ordinária sob a presidência do- Professor João Paulo Oliveira
7 Huguenim e na presença dos seguintes membros da câmara: Professores:
8 Vitor de Almeida, Marcelo Barreto, Alcides Remijio, Denise Alves, Thiago
9 Costa, Pedro Jonas e TAE Jakeline de Andrade Pacheco. Primeiro ponto:

10 Foi ressaltado pelo presidente as datas do calendário acadêmico de 2017 e
11 as sugestões das datas para o calendário acadêmico de 2018. Segundo
12 Ponto: A professora Denise ressaltou as condições de acessibilidade da
13 Regional Goiás e a preocupação com o Núcleo de Acessibilidade, bem como
14 seu patrimônio e organização. O professor Vitor ressaltou a possibilidade de
15 criar apoios ao Núcleo de Acessibilidade que poderiam ser compostos por
16 professores de cada curso da Regional, sugerindo os vice-coordenadores de
17 cada curso. Terceiro Ponto: Houve a discussão referente ao calendário de
18 2018, havendo duas propostas. A primeira proposta foi de um recesso
19 acadêmico de aproximadamente 15 dias no mês de julho, durante o primeiro
20 semestre, e que após o recesso voltaria ainda no primeiro semestre, depois
21 haveria mais um recesso de 2 semanas para começar o segundo semestre.
22 A segunda proposta foi de um semestre ininterrupto com um recesso maior
23 no mês de agosto entre o primeiro e o segundo semestre. A deliberação foi
24 por um voto na primeira proposta e seis votos na segunda proposta. Quarto
25 Ponto: Foram pedidas sugestões pelo Presidente p~ra a composição da
26 Câmara Superior de Graduação e aprovado por unanimidade a indicação do
27 professor Vitor para a Câmara Superior de Graduação, tendo o professor
28 Alcides como suplente. Quinto Ponto: Foi informado sobre os Espaço das
29 Profissões, bem como ressaltado as datas e as oficinas a serem realizadas e
30 quanto à mobilização dos coordenadores para o evento. Sexto Ponto: A
31 indicação da comissão de monitoria foi discutida, mas não deliberada,
32 ficando para a próxima reunião de Câmara a deliberação dos nomes dos
33 coordenadores. Sétimo ponto: O processo 23070.000140/2017-14 foi -
34 apresentado, apreciado e discutido, estando presente o discente Mateus
35 Lage Lopes Guerra para realizar a fundamentação e o esclarecimento a
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36 cerca do seu pedido recursal. A relatora do processo, professora Denise,
37 indicou o indeferimento do pedido do pleito do estudante e seu parecer foi
38 aprovado por unanimidade. Oitavo Ponto: O processo 23070.010067/2017-
39 81 referente ao pleito da discente Kátia Aparecida Ribeiro, foi apresentado
40 pelo relator, professor Vitor, que deu parecer favorável ao pleito da
41 estudante. Seu parecer foi aprovado por unanimidade após discussão do
42 acerca do mesmo. Nono ponto: O processo 23070.012223/2017 -48
43 referente ao pleito da discente Beatriz Nunes Godoi, foi apresentado pelo
44 relator, professor Thiago, que foi favorável ao pleito da estudante e seu
45 parecer aprovado por unanimidade dos presentes, após discussão acerca do
46 mesmo. Décimo ponto: O processo 23070.012648/2017-57 referente ao
47 pleito do estudante Geovane Alves Queiroz foi apresentado pelo relator,
48 professor Pedro, que foi favorável ao pleito do estudante e seu parecer
49 aprovado por unanimidade dos presentes após discussão acerca do mesmo.
50 Décimo primeiro ponto: O professor João apresentou os processos
51 23070.009160/2017 -42, 23070.010336/2017-17 e 23070.009025/2017-05,
52 tendo como relatoras de tais processos as professoras Hélcia(primeiro

"53 processo) e Karine(os dois últimos processos), respectivamente. Ambas
54 foram favoráveis aos pleitos dos interessados e o professor João já havia
55 dado uma decisão ad referedum acatando o parecer das relatoras. A decisão
56 tomada foi homologada e aprovada por unanimidade dos presentes após a
57 discussão dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, deu-se encerrada a
58 reunião às 16: 15 horas, para constar, eu, Katiel Corrêa de Sousa Castro
59 secretário da Câmara de Graduação, nesta oportunidade, lavrei a presente
60 ata que,' depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada
61 pelos presentes.

Prof João Paulo de Oliveira Huguenin
- Coordenador de Graduação da I

Regional Goiás

Prof Vitor de Almeida Silva
Coordenador do curso de Educação
do Campo

Prof Denise de Oliveira Alves -
Coordenadora do Núcelo de
Acessibilidade

Prof Marcelo de Barros Barreto -
Coordenador do curso de Direito

Prof Pedro Jonas de Almeida
Coordenador do curso de II
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Prof Thiago Rodrigo de Oliveira
Costa - Coordenador do curso de
Filosofia(bac. )
Prof Alcides Pontes
Coordenador do curso
Social

TAE Jakeline de Andrade Pacheco -
Coordenadora do Centro de Gestão
Acadêmica
TAE Katiel Corrêa de Sousa Castro -
Secretário da Câmara Regional de
Graduação
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