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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL GOIÁS, REALIZADA EM 28 DE 2 

JANEIRO DE 2016. Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da Regional 3 

Goiás, realizada em 24 de Fevereiro de 2016 às 09 horas, na a Sala Tempo de 4 

Comunidade/LEDOC/Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas. Deu-se 5 

iniciada a reunião da Câmera de Graduação, em convocação ordinária, sob a 6 

presidência do professor Álison Cleiton de Araújo e na presença da Profª Alessandra 7 

Gomes, Profº Carlos Nascimento, Profª Margareth Arbues, Profº Thiago Rodrigo, Profº 8 

Pedro Jonas, Prof Thiago, Profª Silmere Alves, Jakeline de Andrade , Profª Geovanna 9 

Ramos, Profª Elisandra e a Aluna Marilya Paula. Primeiro ponto: Prof.º Àlison repassa 10 

alguns informes gerais: Ausência da PROGRAD na reunião; será remarcado para um 11 

outro momento, dessa forma foi excluído o segundo ponto de pauta; Sobre a 12 

Comissão de alteração do RGCG: as mudanças estruturais que ocorrerão, por 13 

exemplo: a proposta para alteração do fluxo para solicitação de quebra de pré-14 

requisitos acerca da última instância recursal e a recomendação para indeferimento 15 

desse pedido no ato pela COGRAD e a proposta de alteração do índice de prioridade; 16 

A revisão das alterações do RGCG estão sendo finalizadas para serem apresentadas 17 

à comunidade universitária; Em seguida, reforçou a importância de encaminhamento 18 

da lista de prováveis formandos ao CGA, nesse momento Jakeline solicitou a palavra e 19 

destacou que a lista deverá conter alunos com mais de 81% de integralização e a 20 

necessidade de envio do memorando original ao CGA; Profº Álison repassou informe a 21 

respeito do Fórum Ampliado em NDE e Estágio, convidando todos a participarem da 22 

comissão que irá discutir diretrizes mais globais; Políticas de acesso, egresso e 23 

permanência: será encaminhado aos coordenadores para que enviem aos professores 24 

com o intuito de garantir a operacionalização. Na sequência, Profº Álison submete a 25 

ata da Reunião do dia 28/01/2016 à apreciação, sendo aprovada por unanimidade; 26 

Quarto ponto: Profº Álison discorre sobre  Edital 01/2016 – Estágio não obrigatório: 27 

não ampliação das vagas; Novo processo de seleção para garantia de acesso de 28 

outros discentes; acompanhamento dos estagiários, política das vagas, valor da bolsa, 29 

cronograma. Em seguida, fez convite para interessados em participar da comissão de 30 

seleção, Profª Silmere sugeriu que essa comissão seja composta por um coordenador 31 

de cada Unidade Acadêmica e pelo coordenador da Câmara de Pesquisa, Extensão e 32 

Cultura, sendo aprovada sua sugestão por todos os membros. Quinto ponto: Profº 33 

Álison falou sobre a necessidade de organização da Semana de Integração 2016/01: 34 

Importância da Regional Goiás retomar a realização de uma atividade integrada. Após 35 

ampla discussão entre os presentes sobre a maneira para operacionalizar essa 36 

demanda, sanando dificuldades apontadas, tais como: conhecimento do SIGAA, 37 

apresentação da UFG ao calouro, questões relacionadas à pesquisa, extensão e 38 

cultura; Ética em pesquisa foi realizado o seguinte encaminhamento: Realização de 39 

uma Atividade Integrada com os pontos: Informações institucionais e Palco Aberto à 40 

serem realizadas nos turnos matutino e noturno com o intuito de atingir o maior 41 

número de calouros. Sexto Ponto: Passando ao parecer do processo, Profº Pedro 42 

Jonas, relator, apresenta parecer acerca de recurso contra exclusão – item 6 – 43 

processo nº 23070.013146/2015-81 – de interesse de Roberto de Souza Filho – 44 

Administração – Bacharelado – Deferido; submetido à apreciação, o parecer é 45 

aprovado com o registro de 1 abstenção; Dando continuidade, Profº Álison, reforça a 46 

importância de se retomar o debate sobre o processo de Monitorias 2016/1 na 47 
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regional: critérios para as vagas (seleção e distribuição); Profª Silmere falou sobre as 48 

diferenças entre Monitoria e projetos de nivelamento de disciplinas; Profº Thiago 49 

Rodrigo explanou sobre os atuais critérios de distribuição de vagas. Profº Álison 50 

informou que as sugestões poderão ser encaminhadas via e-mail e ressaltou a 51 

importância desse debate ser realizado nas Unidades Acadêmica e NDE, e em um 52 

momento posterior na Câmara de Graduação. Para constar, eu, Saullus Eduardo Silva 53 

Araújo secretário da Câmara de Graduação, lavrei a presente ata que, depois de lida, 54 

se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos presentes. 55 
 56 

Prof. Alison Cleiton de Araujo – Coordenador da 
Câmara de Graduação 

 

Prof.ª Silmere Alves Santos – Coordenadora do 
Curso Bacharelado em Serviço Social 

 

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 Thiago – Representando o Coord. do Curso 
de Bacharelado em Arquitetura  

 

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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