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Ata da 7ª reunião, reunião extraordinária, do Conselho de Câmpus Concâmpus do 1 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Jataí, realizada 2 
em 15 de março de 2017, com início às 9 horas e nove minutos, na Sala de Reuniões da 3 
Direção-Geral da Unidade Flamboyant do IFG/Câmpus Jataí, com a seguinte ordem do 4 
dia: Aprovação do Calendário Acadêmico 2017. A reunião contou com a presença dos 5 
conselheiros André Luiz Silva Pereira, Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais, Dori 6 
Rodrigues de Souza, Cleiber Conceição de Lima, Elina Assis de Lima Ribeiro, Fabrício 7 
Vieira Campos, Fernanda Cândido e Silva, Sandra Abadia Ferreira, Tattiana Fernandes 8 
de Oliveira Melo, William Lázaro dos Santos, Carmencita Ferreira Silva Assis, Mirella 9 
Nogueira Lima, Adriano Matheus de Freitas e da secretária deste Conselho, Elsa Carrijo 10 
Reis Ferreira. Justificaram a presença, os conselheiros, Lázaro Jânio Silva, Cleiva Maria 11 
Lemos de Freitas Oliveira, Cíntia dos Reis Lopes Carvalho e Rosângela Maria Lima dos 12 
Prazeres. A presidente do Conselho de Câmpus, professora Mara Rúbia de Souza 13 
Rodrigues Morais, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros 14 
participantes e esclarecendo o motivo desta reunião extraordinária, visto a necessidade 15 
de mudança no Calendário Acadêmico 2017, em consequência de anterior alteração do 16 
Calendário Acadêmico 2016. Passou-se, então a palavra ao Chefe de Departamento 17 
que iniciou a apresentação da proposta de calendário acadêmico, já aprovada pelo 18 
Conselho Departamental, e estando de acordo com as considerações feitas pela equipe 19 
do colegiado e também pelo grupo de servidores/alunos/comunidade. O conselheiro 20 
Dori iniciou a apresentação pelo Calendário Acadêmico de Graduação, primeiramente 21 
apontando o término do ano letivo de 2016 e, especificando os períodos de 22/03 a 22 
05/04/2017 para férias docentes, 06 e 07 de abril para o planejamento acadêmico e o 23 
dia 10 de abril para o início do ano letivo de 2017.  O conselheiro Dori esclareceu que o 24 
calendário 2017 já havia sido aprovado anteriormente por este Conselho, mas que 25 
devido ao movimento de ocupação do Câmpus e ao movimento de paralisação pelos 26 
servidores da educação precisou ser readaptado, não havendo, portanto, muitas 27 
alterações em sua estrutura, mas sim nas datas, continuando seguindo a 28 
regulamentação institucional que prevê 100 dias letivos por semestre e 200 dias letivos 29 
anuais/18 semanas para cada semestre, sendo 18 segundas-feiras, 18 terças-feiras, 18 30 
quartas-feiras, 18 quintas-feiras e 18 sextas-feiras, e considerando-se os sábados dias 31 
de aulas para o Curso bacharelado em Engenharia Civil e ainda todos os sábados como 32 
dias letivos que, “conforme instrumentos normativos baseados na legislação 33 
educacional interna e externa que regem a organização do calendário acadêmico, 34 
podem ser utilizados para reposição de aulas, aulas práticas e projetos de pesquisa e 35 
extensão”. Em seguida foram apresentadas demais datas contidas no calendário, 36 
inclusive as datas fixadas para os eventos institucionais, como as semanas e seminários 37 
acadêmicos dos cursos, atentando principalmente para o início do semestre letivo 38 
2017/2, no dia 14 de agosto; Férias docentes de 28 de agosto a 11 de setembro; e  39 
Término do período letivo 2017/1, no dia 23 para os cursos de graduação, exceto 40 
Engenharia Civil, que terá seu término no dia 24 de agosto. Atendendo a um 41 
questionamento da conselheira Mirella Nogueira Lima, representante dos discentes, 42 
quanto à preocupação referente ao período de colação de grau e sobre a questão da 43 
prova do ENADE, declarando prejuízo aos alunos quanto a alteração dos prazos 44 
ocasionados pela alteração do calendário, esclareceu-se que alguns prejuízos não 45 
teriam como ser evitados, podendo haver um diálogo entre aluno/docente no sentido de 46 
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que ocorra um acordo quanto à apresentação do TCC, cuja finalização poderá ocorrer 47 
em outra data, não podendo, no entanto, exceder  a data limite contida no calendário. 48 
Seguindo, ainda, referente ao assunto quanto à colação de grau, e no sentido de 49 
esclarecimento, tratou-se da questão quanto ao processo de “aceleração” para os 50 
alunos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio que necessitaram de antecipação 51 
de certificação para que pudessem se matricular em cursos que tiveram seu início 52 
dentro dos períodos acadêmicos regulares, sendo enfatizado, neste momento, quanto 53 
aos prejuízos ocasionados pela quebra de conteúdo, e consequente diminuição da 54 
qualidade da aprendizagem dos concluintes do Instituto Federal, qualidade esta 55 
reforçada pela fala do conselheiro Adriano Matheus de Freitas, presidente da Acij- 56 
Associação Comercial e Industrial de Jataí. Outro ponto abordado foi em relação à 57 
possibilidade de alteração de data da colação de grau, ora fixada em 06 de julho, para o 58 
dia 25 de maio, visto que há uma solicitação por meio de processo requerido por um 59 
grupo de alunos, pedindo a antecipação para essa data, processo este, ainda em 60 
trâmite na Instituição. Continuando, o Chefe de Departamento seguiu com a 61 
demonstração do calendário, apontando o encerramento de todas as atividades no dia 62 
20 de dezembro, representando uma interrupção no 4º bimestre e seu recomeço já em 63 
2018, sendo que no mês de janeiro de 2018, de 02 a 31, será o período de férias 64 
docentes.  Seguindo as atividades do ano letivo de 2017, o 4º bimestre terá inicio no dia 65 
1º de fevereiro, ficando o dia 12 de março para a finalização do período letivo de 2017/2 66 
para todos dos cursos, exceto Engenharia Civil, que terá o término em 13 de março de 67 
2018. Dando continuidade, o Conselheiro Dori fez uma explanação sobre o Calendário 68 
Acadêmico dos Cursos Técnicos esclarecendo alguns tópicos quanto à 69 
diferença/semelhança ao Calendário de Graduação, considerando, o período de 22/03 a 70 
05/04 para férias docentes; Dia 10/04 para início do período letivo 2017/1; Dia 23 de 71 
agosto para o término do 2º bimestre para os cursos anuais e término do 1º semestre 72 
para os cursos semestrais/Término do período letivo 2017/1; Período de férias docentes 73 
de 28/08 a 11/09; Dia 14/09 reinício das aulas referentes a 2017 para os cursos anuais e 74 
início das aulas referentes a 2017/2 para os cursos semestrais; Dia 20 de dezembro 75 
interrupção do 4º bimestre; Período de férias docentes de 02 a 31 de janeiro de 2018; 76 
Dia 1º de fevereiro para reinício do ano letivo de 2017; e no dia 12 de março de 2018, 77 
término do 4º bimestre para os cursos anuais/término do  2º bimestre para os cursos 78 
semestrais, finalizando, nesse dia,  as atividades do ano letivo de 2017.    Em votação, a 79 
proposta do Calendário Acadêmico 2017 foi aprovada por unanimidade pelos 80 
conselheiros, com esclarecimento por parte da presidente deste Conselho de que o 81 
mesmo poderá sofrer alterações quando passar por análise juntamente com os 82 
calendários acadêmicos dos demais câmpus da Instituição pelo Conselho Superior do 83 
IFG.  A seguir, a presidente encerrou a reunião às 10 horas e vinte e três minutos e, 84 
para registro dos assuntos tratados, eu, Elsa Carrijo Reis Ferreira, lavrei a presente ata 85 
que, após ser lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros deste 86 
Conselho.   87 


