
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE GRADUAÇÃO DO CONSELHO DE 1 

ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2 

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2017. 3 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas  e vinte e dois minutos, 4 

no auditório da Biblioteca  Central, reuniram-se sob a presidência da professora Gisele de Araújo Prateado 5 

Gusmão, Pró-Reitora de Graduação, juntamente com o professor Lawrence Gonzaga Lopes, Pró-Reitor  6 

Adjunto de Graduação, e os seguintes conselheiros: 1. Adelair Helena dos Santos; 2. Alexandre Nunes; 3. Ana 7 

Cristina Silva Rebelo; 4. Carlos Henrique Braz da Silva; 5. Cássia Alessandra Marquezin; 6. Cássio 8 

Rodrigues; 7. Claudia Regina de Oliveira Zanini; 8. Claudney Maria Oliveira e Silva; 9. Clêidna Aparecida de 9 

Lima; 10. Edson José Benetti; 11. Elisa Tavares Sanabio Heck; 12. Fabiano Molinos de Andrade; 13. Ivo de 10 

Almeida Marques; 14. Jiani Fernando Langaro; 15. Karine Anusca Martins; 16. Karla Maria Silva de Faria; 11 

17. Lilian Ucker Perotto; 18. Lourenço Matias; 19. Luciana de Oliveira Berretta; 20. Manoela dos Anjos 12 

Afonso; 21. Marcio Alves da Rocha; 22. Márcio Augusto Ferreira Rodrigues; 23. Marcos Severo Inácio de 13 

Almeida; 24. Margarete Martins Pereira Ferreira; 25. Nathalie de Lourdes Souza Dewulf; 26. Noely Vicente 14 

Ribeiro; 27. Osni Silva; 28. Rafael Guarato dos Santos; 29. Rita Maria Devós Ganga; 30. Rogério Pereira 15 

Bastos; 31. Saulo Bruno Silveira e Souza; 32. Tiago Camarinha Lopes; 33. Ticiane Proença Bueno Adorno; 16 

34. Valquíria da Rocha Santos Veloso; 35. Vanessa Helena Santana Dalla Dea; 36. Vitória Vilas Boas 17 

Brandão Costa; 37. Wagner Wilson Furtado. Justificaram ausência as seguintes conselheiras: Lucilene Maria 18 

Sousa; Priscila Renata Gimenez e Rosângela de Oliveira Alves Carvalho. O professor Lawrence iniciou a 19 

reunião com o item 1 – informes, falou sobre o edital que visa à oferta de vagas para as disciplinas de núcleo 20 

livre de Português e Matemática, disciplinas de apoio, ministradas na modalidade de educação à distância, 21 

para discentes dos cursos de graduação da Regional Goiânia; sobre o SIDS – Sistema de Distribuição de Salas, 22 

o professor Lawrence comunicou que houve uma reunião com os responsáveis pelos centros aulas, os quais 23 

apresentaram alguns problemas que têm ocorrido e pede que os problemas maiores sejam levados à Prograd e 24 

os menores que se procure resolver com o bom senso; ainda sobre o SIDS, a professora Gisele informou que 25 

há em torno de 80 disciplinas sem sala de aulas e não há mais espaços (salas), que as terças e as quintas feiras 26 

são os dias mais procurados e, que nestes dias, já não há mais salas disponíveis; no matutino todas as salas 27 

estão ocupadas, no vespertino ainda há possibilidades e, no noturno, só há disponibilidade no Centro de Aulas 28 

da praça universitária. Informou, ainda, que as demandas da pós-graduação por salas ainda não foram 29 

atendidas e solicitou que os coordenadores verificassem as salas reservadas que não irão ser utilizadas e que as 30 

retirassem do SIDS, para que possa atender as demandas da graduação que não foram contempladas, bem 31 

como, em período posterior, as demandas da pós-graduação. Passou-se a aprovação da ata do dia 03/07/2017, 32 

a qual foi aprovada, sem emendas, com 5 (cinco)  abstenções e os demais favoráveis. O professor Lawrence 33 

apresentou o item 3 – documento orientador para as comissões de análise de recurso contra exclusão, após a 34 

apresentação do documento foi franqueada a palavra aos conselheiros para alguma sugestão ou adequação. Em 35 

seguida, com alteração da sequência da pauta, passou-se ao item 50 – processo 23070.011643/2017-15, de 36 

interesse de Odilio Cordeiro Torres Neto, do curso de Direção de Arte – processo contra exclusão, o 37 

interessado solicitou defesa oral e lhe foi concedida, após a defesa do estudante o conselheiro Marcio Alves da 38 

Rocha, apresentou o parecer da comissão de exclusão indicando deferimento, o qual foi aprovado com uma 39 

abstenção e demais favoráveis. Passou-se ao item 88 – processo 23070.002701/2016-21, de interesse de 40 

Arthur Ribeiro Mesquita, do curso de Relações Internacionais – aproveitamento de disciplina, o qual solicitou 41 

defesa oral, sendo-lhe concedida. Após sua defesa, a conselheira Ana Cristina Silva Rebelo, apresentou o 42 

parecer feito pelo relator, o conselheiro Gustavo Rodrigues Pedrino, que sugere indeferimento do pedido, com 43 

4 (quatro) votos contrários, 4 (quatro) abstenções e demais favoráveis, foi aprovado o parecer conforme lido. 44 

Na sequência o conselheiro Marcio Alves da Rocha, apresentou os pareceres dos processos contra exclusão 45 

sob responsabilidade da comissão que o mesmo compõe com a conselheira Rosângela de Oliveira Alves, 46 

sendo os seguintes processos com indicação de deferimento: item 8 – 23070.009625/2017-65, de interesse de 47 

Jessika Rodrigues Ribeiro, do curso Matemática; item 9 – 23070.009629/2017-43, de interesse de Arthur 48 

Aires de Toledo Santana, do curso de  História; item 46 – 23070.010616/2017-17, de interesse de Eliane 49 

Geralda de Souza, do curso de Arte Visuais; item 47 – 23070.010612/2017-39, de interesse de Leandro Alves 50 

Teixeira, do curso de Artes Visuais; item 48 – 23070.010786/2017-00, de interesse de Marco Aurélio Dall 51 

Agnese, do curso de Engenharia da Computação; item 49 – 23070.010677/2017-84, de interesse de Vinícius 52 



Camargo de Barros, do curso de Química; item 51 – 23070.003123/2016-40, de interesse de Renato dos 53 

Santos Fernandes de Sousa, do curso de Ciências Econômicas; item 54 – 23070.011502/2017-94, de interesse 54 

de Axel Ataídes da Costa Miguel, do curso de Ciência da Computação; item 55 – 23070.011445/2017-43, de 55 

interesse de Leandro Fernandes de Freitas, do curso de Química; item 56 – 23070.011641/2017-18, de 56 

interesse de Tamires Coelho Almeida, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; item 57 – 57 

23070.011756/2017-11, de interesse de Thiago Pereira Barbosa, do curso de  Sistemas de Informação; item 59 58 

– 23070.011778/2017-72, de interesse de Daniel Soares de Araújo, do curso de Farmácia e item 60 – 59 

23070.011786/2017-19, de interesse de Humberto de Sousa Machado, do curso de Biblioteconomia. Os 60 

processos com pareceres de indeferimento foram os seguintes: item 52 – 23070.011503/2017-39, de interesse 61 

de Marcelo Pereira Ramos, do curso de Química; item 53 – 23070.011511/2017-85, de interesse de Eduardo 62 

Leonardo Passos Pereira, do curso de Ciência da Computação; item 61 – 23070.011766/2017-48, de interesse 63 

de Antônio Carlos Cardeal Junior, do curso de Música; item 62 – 23070.011752/2017-24, de interesse Jocilene 64 

Francisco dos Santos, do curso de Ciências Biológicas e item 63 – 23070.011877/2017-54, de interesse de 65 

Flavio Domingos Feldhaus Junior, do curso de Sistemas de Informação. Os pareceres foram aprovados, 66 

conforme apresentados, com um voto contrário, 2 (duas) abstenções e demais favoráveis. O item 58 – processo 67 

23070.011659/2017-10, de interesse de Ismaily Eduardo Burimar Karaja, do curso de Educação Física, 68 

recurso contra exclusão, foi pedido vistas pela conselheira Vanessa Helena Santana Dalla Dea, sendo 69 

concedido. O conselheiro Osnir Silva apresentou seu parecer sobre o item 10 – processo 23070. 000555/2017-70 

80, de interesse de Fabio Lemos de Oliveira, do curso de Educação Física – EaD, no qual indicou 71 

indeferimento, reconsiderando assim a decisão anterior da Câmara Regional, por não haver possibilidade de 72 

reoferta do curso para que o interessado possa concluí-lo, com um contrário, uma abstenção e demais 73 

favoráveis o parecer foi aprovado. Na sequência a conselheira Adelair Helena dos Santos, apresentou os 74 

pareceres dos processos contra exclusão sob responsabilidade da comissão que compõe com o conselheiro 75 

Lourenço Matias, sendo os seguintes processos com indicação de deferimento: item 12 – 23070.010387/2017-76 

31, de interesse de Pedro Henrique Souza de Oliveira, do curso de  Educação Física; item 13 – 77 

23070.009943/2017-26, de interesse de Vicente de Sousa Neto, do curso de  Matemática; item 14 – 78 

23070.010304/2017-11, de interesse de Vinícius Rodrigues Costa, do curso de Ciências Econômicas; item 15 79 

– 23070.011023/2017-78, de interesse de Eduardo Granieri de Oliveira, do curso de Engenharia Ambiental e 80 

Sanitária; item 16 – 23070.011123/2017-02, de interesse de Matheus Vitório Flor Cunha, do curso de  Ciência 81 

da Computação; item 17 – 23070.010971/2017-96, de interesse de Rhandy Mendes Ferreira, do curso de 82 

Sistemas de Informação; item 18 – 23070.011646/2017-41, de interesse de Jussiene Gomes de Melo, do curso 83 

de  Ciências Contábeis; item 19 – 23070.011629/2017-11, de interesse de Luis Fernando Mello Facciolli, do 84 

curso de Ciências Econômicas; item 20 – 23070.011642/2017-62, de interesse de Pedro Henrique Alves 85 

Machado, do curso de Ciências Econômicas; item 21 – 23070.011660/2017-44, de interesse de Pablo Pereira 86 

Salvador, do curso de  Letras e item 23 – 23070.011661/2017-99, de interesse de Henrique de Freitas, do curso 87 

de Museologia. Os processos, analisado pela comissão, com indicação de indeferimento nos pareceres foram: 88 

item 25 – 23070.011876/2017-18, de interesse de Robson Botelho de Araújo, do curso de Educação Física e 89 

item 26 – 23070.011862/2017-96, de interesse de Heitor Aquino Vilela, do curso de Artes Visuais. Os 90 

pareceres foram aprovados, conforme apresentados pela comissão, com 3 (três) abstenções e demais 91 

favoráveis. Ainda de responsabilidade dessa comissão de exclusão no item 11 – processo 23070.010153/2017-92 

93, de interesse de Vítor Pureza Cardoso, do curso de Agronomia, o parecer foi pelo arquivamento do 93 

processo por perda de objeto, uma vez que o estudante tem até 2021 para conclusão do curso, com uma 94 

abstenção e demais favoráveis o parecer foi aprovado. Em seguida, a comissão de exclusão composta pelos 95 

conselheiros Margarete Martins Pereira Ferreira e Márcio Augusto Ferreira Rodrigues, apresentou seus 96 

pareceres, tendo os seguintes processos com indicação de deferimento: item 29 – 23070.010167/2017-15, de 97 

interesse de Rhayla Abgelica Tocach, do curso de Gestão da Informação; item 30 – 23070.010145/2017-47, de 98 

interesse de Michael Rocha Ferreira, do curso de Matemática; item 31 – 23070.009945/2017-15, de interesse 99 

de Valmi Gomes Silva Junior, do curso de Matemática; item 32 – 23070.009844/2017-44, de interesse de Yuri 100 

Alves de Aguiar, do curso de Matemática; item 33 – 23070.010347/2015-27, de interesse de Guilherme Nunes 101 

Bassetto, do curso de Matemática; item 37 – 23070.011648/2017-30, de interesse de Idalino Serra Hortencio, 102 

do curso de Química; item 38 – 23070.011644/2017-51, de interesse de Pedro Paulo Teixeira Jacinto, do curso 103 

de Educação Física; item 39 – 23070.002899/2017-33, de interesse de Rosivani Brito Barbosa, do curso de 104 

Letras; item 41 – 23070.011655/2017-31, de interesse de Bolivar Moreira Matos, do curso de Letras; item 42 – 105 



23070.011163/2017-46, de interesse de Maynara Guimarães de Oliveira, do curso de Estatística; item 43 – 106 

23070.011895/2017-36, de interesse de Rafaela Braga Sales Moreira, do curso de Artes Visuais; item 44 – 107 

23070.011882/2017-67, de interesse de Thiago Mendonça Valadão, do curso de Ciências Econômicas e item 108 

45 – 23070.010966/2016-50, de interesse de Diogo Rocha, do curso de Agronomia. Os processos com 109 

indicação de indeferimento pela comissão foram: item 34 – 23070.010721/2017-56, de interesse de Lorrant 110 

Marcos Abreu, do curso de Química e item 35 – 23070.011630/2017-38, de interesse de Luiza Spindola 111 

Azevedo, do curso de Ciências Econômicas. Os pareceres foram aprovados, conforme apresentados pela 112 

comissão, com uma abstenção e demais favoráveis. Na sequência, foram apresentados os pareceres da 113 

comissão de exclusão composta pelas conselheiras Nathalie de Lourdes Souza Dewulf e Lucilene Maria de 114 

Sousa, nos quais indica deferimento nos seguintes processos: item 64 – 23070.010512/2017-11, de interesse 115 

de Sarah Alves da Silva, do curso de Ciências Sociais; item 65 – 23070.010663/2017-61, de interesse de 116 

Denise Pereira de Castro, do curso de Ciências Sociais; item 66 – 23070.010609/2017-15, de interesse de Eva 117 

Pereira da Silva, do curso de Biblioteconomia; item 70 – 23070.011554/2017-61, de interesse de Fernando 118 

Augusto Viana Silva, do curso de Matemática; item 75 – 23070.011783/2017-85, de interesse de Flayanne 119 

Ferreira Campos, do curso de Comunicação Social; item 77 – 23070.011875/2017-65, de interesse de Murilo 120 

Macedo Santos, do curso de Música; item 78 – 23070.011802/2017-73, de interesse de João Paulo do Prado 121 

Zacariotti, do curso de Engenharia Elétrica; item 79 – 23070.011874/2017-11, de interesse de Thiago 122 

Fernandes, do curso de Gestão da Informação e item 80 – 23070.011664/2017-22, de interesse de Roberto de 123 

Araújo Valentim, do curso de Administração. Os processos com indicação de indeferimento pela comissão 124 

foram: item 67 – 23070.008379/2017-24, de interesse de Olivya de Cassia Silva e Souza, do curso de Gestão 125 

da Informação; item 68 - 23070.011471/2017-71, de interesse de Sergio Gonçalves de Melo Junior, do curso 126 

de Física e item 69 – 23070.011556/2017-50, de interesse de Mayara Vieira Barbosa Camargo, do curso de 127 

Ciências Econômicas. Os pareceres foram aprovados, conforme apresentados pela comissão, com uma 128 

abstenção e demais favoráveis.  O item 72 – processo nº 23070.002936/2016-12, de interesse de José 129 

Alessandro Vaz dos Santos, do curso de Geografia, foi apresentado parecer com indicação de indeferimento 130 

pela comissão de exclusão, após discussão e votação, com 13 (treze) votos a favor, 2 (duas) abstenções e 16 131 

contrários, o parecer da comissão não foi aprovado, sendo, portanto, aprovado o deferimento do pedido pela 132 

Câmara. Item 4 – relatório de levantamento de vagas, a conselheira Valquíria da Rocha Santos Veloso, 133 

diretora do CGA – Centro de Gestão Acadêmica, apresentou o relatório, dando oportunidade para perguntas 134 

ou comentários, com uma abstenção e demais favoráveis o relatório foi aprovado. Na sequência, o professor 135 

Lawrence informou que o conselheiro André Henrique Freiria de Oliveira não aceitou a indicação para 136 

compor a comissão de exclusão, a conselheira Rosângela de Oliveira Alves Carvalho da Medicina Veterinária 137 

foi convidada pela Prograd, a qual aceitou prontamente, compondo assim uma das quatro comissões de 138 

exclusão da Câmara de Graduação da Regional Goiânia. A conselheira Ticiane Proença Bueno Adorno 139 

apresentou o parecer do conselheiro José Pedro Machado Ribeiro sobre o item 84 – processo 140 

23070.004987/2013-36, de interesse de João Marcos Fonseca Santos – revalidação de diploma de curso 141 

realizado no exterior, no qual indica deferimento, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o conselheiro 142 

Jiani Fernando Langaro apresentou seu parecer sobre o item 85 – processo 23070.002236/2014-20, de 143 

interesse de Guilherme Alves Romero – revalidação de diploma de curso realizado no exterior, no qual indica 144 

indeferimento, sendo aprovado com 5 (cinco) abstenções e demais favoráveis. Item 86 – processo 145 

23070.009370/2017-31, de interesse de Carlos Antonino Barbosa da Silva Valle, revalidação de diploma 146 

realizado no exterior, a conselheira Nathalie de Lourdes Souza Dewulf apresentou seu parecer ratificando a 147 

decisão da comissão de revalidação do curso de Educação Física, que indicou deferimento parcial, com uma 148 

abstenção e demais favoráveis o parecer foi aprovado. Retornou-se ao item 5 – principais datas do calendário 149 

2018 da Regional Goiânia, após apresentação do calendário pelo professor Lawrence a proposta foi aprovada 150 

por unanimidade. O conselheiro Wagner Wilson Furtado apresentou seu parecer do pedido de vista do item 87 151 

– processo 23070.010553/2016-46, de interesse de Mariana Albernaz Mesquita – aproveitamento de 152 

disciplina, no qual indica arquivamento do processo por perda de objeto, uma vez, que a estudante teve seu 153 

currículo integralizado em 2017/1, sendo aprovado com uma abstenção e demais favoráveis. Em seguida a 154 

conselheira Valquíria da Rocha Santos Veloso leu o parecer da conselheira Gisele Lúcio referente ao item 90 – 155 

processo 23070.005202/2017-76, de interesse André Freitas Amaral, contra processo seletivo  por exclusão 156 

por não confirmação online de matrícula, no qual deferiu o pedido do estudante, sendo aprovado com 4 157 

abstenções e demais favoráveis. Retornando ao item 6  da pauta – ENADE 2017, o professor Leandro Galdino 158 



informou que no dia 11/08/2017 finalizou o prazo para os coordenadores inscreverem os estudantes no 159 

ENADE 2017; que está aberto o prazo de retificação de enquadramento dos cursos e inscrições intempestivas; 160 

que o prazo para os estudantes realizarem o cadastro no site iniciou dia 14/08/2017 e vai até o dia 26/11/2017 161 

e que os coordenadores devem comunicar esse prazo aos estudantes concluintes de seus cursos, bem como o 162 

prazo para solicitação de atendimento especializado que foi aberto no dia 14/08/2017 e irá até o dia 163 

03/09/2017. O professor Lawrence solicitou ao plenário a inserção de um ponto de pauta, a alteração do 164 

projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Psicologia – processo 23070.001846/2015-23, por uma 165 

questão de reconhecimento do curso, o professor Leandro Galdino leu seu parecer no qual é favorável a 166 

aprovação das alterações indicadas, sendo aprovado conforme lido com uma abstenção e demais favoráveis. 167 

Passou-se ao item 82 – processo 23070.014500/2011-61 – Projeto Pedagógico do curso de Design de 168 

Ambientes, a conselheira Rita Maria Devós Ganga apresentou seu parecer, indicando a devolução do processo 169 

à Coordenação do Curso para fazer as devidas correções, com duas abstenções e os demais favoráveis o 170 

parecer foi aprovado conforme apresentado.  A conselheira Noely Vicente Ribeiro apresentou seu parecer do 171 

item 83 – processo 23070.020331/2011-07 – Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Geografia, 172 

sendo favorável a aprovação, o parecer foi aprovado por unanimidade conforme apresentado. Não havendo 173 

nada mais a tratar, encerrou-se a reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. Eu, Samuel Cavalcante 174 

da Silva, secretário da Câmara Regional de Graduação - do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura 175 

– CEPEC, lavrei a presente ata, que depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue assinada pelos 176 

presentes. Secretário:___________________________________. 177 

 


