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Goiás, 18 de janeiro de 2017. 1 

 2 

Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 3 
 4 

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta e cinco 5 

minutos, na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Regional Goiás da 6 

Universidade Federal de Goiás, situada na Praça Doutor Brasil Ramos Caiado nº 35, Centro, 7 

Cidade de Goiás, Estado de Goiás, deu-se início a Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade 8 

Acadêmica Especial de Ciências Humanas sob a presidência do Prof. Me. Carlos Antônio Pereira 9 

Júnior, Chefe da Unidade e na presença dos(as) professores(as) do curso de Licenciatura em 10 

Educação do Campo – LEdoC: Vitor de Almeida Silva e Welson Barbosa Santos; dos(as) 11 

professores(as) dos cursos de Filosofia: Ana Gabriela Colantoni, Pedro Jonas de Almeida e 12 

Georgia Clarice da Silva; do acadêmico Matheus Pereira Dias, representante do Diretório 13 

Acadêmico dos Cursos de Filosofia – DAFil e da Secretária Executiva e Administrativa da 14 

UAECH Camila Marques Menezes. A reunião inicia-se com a apresentação dos informes. Prof. 15 

Carlos informa que ainda é possível ajustar os SICADs no sistema. Os professores discutem sobre 16 

a carga horária exigida pelo sistema. Destaca-se que é permitido 5% para mais ou menos. Profa. 17 

Ana coloca que é importante discutir o plano de trabalho nos colegiados dos cursos para que haja 18 

uma padronização da carga horária máxima permitida por da atividade acadêmica. Passa-se ao 19 

segundo informe. Prof. Carlos comunica que a copiadora não está funcionando e que os estudantes 20 

estão fazendo muitas reclamações à chefia. Ele explica que entrou em contato com o proprietário 21 

da xerox que informou que não está prestando o serviço, pois não tem uma boa contrapartida. 22 

Assim, foi solicitado que o dono desocupe a sala que está utilizando na UAECH. Prof. Carlos 23 

coloca que é necessária uma licitação para contratar serviços de cópia. Ele continua o assunto e 24 

coloca que para colocar uma cantina na unidade também é exigida uma licitação. Dando 25 

prosseguimento aos informes, Matheus comunica que a chave da sala do PIBID quebrou na 26 

fechadura e que os alunos precisam de uma cópia urgentemente. Prof. Carlos diz que solicitará ao 27 

Lorentino as cópias das chaves do PIBID e da secretaria dos cursos de Filosofia que sumiram. 28 

Finalizada a apresentação dos informes, dá-se prosseguimento e passa-se a apreciação dos pontos 29 

de pauta (anexo 1). O primeiro ponto de pauta trata da aprovação do processo de remoção por 30 

permuta do Prof. Dr. José Jivaldo Lima com o Prof. Rodrigo Marques da FL/Regional Goiânia. A 31 

permuta é aprovada por unanimidade. O segundo ponto trata da Coordenação do LEdoC. Profa. 32 

Elisandra deixou a coordenação para dedicar-se ao doutorado e Prof. Vitor assume a função em 33 

caráter pró tempore. A comissão eleitoral local terá um prazo de 90 dias para instalar o processo 34 

consultivo que definirá o nome do coordenador(a) efetivo. O nome do Coordenador Pró-Tempore 35 

é aprovado por unanimidade. O terceiro ponto trata da participação do Prof. Welson no projeto de 36 

pesquisa intitulado “Mulheres empoderadas e homens não-violentos: pesquisa e formação docente 37 

e discente no ensino fundamental, médio e superior”, vinculada ao Programa de Pós-graduação 38 

em Educação – PPGE/UFPB e ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulher e 39 

Relações de Sexo e Gênero – NIPAM/CE. Prof. Welson expõe sobre a importância do projeto na 40 

formação de professores. O quarto ponto trata da avaliação do evento “Erotismo e Filosofia II”. 41 
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Os membros do colegiado elogiam e parabenizam a coordenação do Colóquio. No entanto, Prof. 42 

Carlos coloca que foi chamado pela  direção da Regional Goiás para prestar esclarecimentos 43 

quanto à reclamações feitas pelos vigilantes do período noturno. Os guardas relataram no “livro 44 

de ocorrências” que houve consumo de bebidas alcoólicas e “outras coisas mais” dentro do prédio. 45 

Prof. Carlos salienta que nenhuma reclamação foi feita para a chefia ou para a coordenação do 46 

evento. Seguindo, a Secretária Executiva da UAECH e coordenadora do evento manifestou grande 47 

descontentamento com a coordenação administrativa da Regional que dificultou acesso às chaves 48 

do “alojamento”. Encaminha-se que seja levado ao Conselho Gestor da Regional um relatório do 49 

evento. Dando seguimento, passa-se ao quinto ponto de pauta que trata da solicitação de 5 (cinco) 50 

salas para o período matutino e 02 (duas) salas para o período vespertino para o Curso Superior de 51 

Bacharelado em Cinema e Audiovisual do IFG/Cidade de Goiás. O pedido é aprovado por 52 

unanimidade. O sexto e último ponto de pauta trata da apreciação das normas complementares do 53 

Processo Seletivo para contratação de professor, por tempo determinado, na área de Serviço Social, 54 

para o LEdoC, Edital 01/2017 – processo 23070.016774/2016-08. As normas são aprovadas por 55 

unanimidade. Encerra-se a reunião às 11 horas. Eu, Camila Marques Menezes, lavrei a presente 56 

ata que será discutida e, se aprovada, assinada pelos presentes. 57 

 58 

Prof. Carlos Antônio Pereira Júnior 59 
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 60 
 61 
Prof. Vitor de Almeida Silva 62 
Presidente do NDE do LEdoC 63 
 64 

Prof. Welson Barbosa Santos 65 
Coordenador de Estágio do LEdoC 66 
 67 

Prof.ª Ana Gabriela Colantoni 68 
Coordenadora de Estágio dos cursos de Filosofia 69 
 70 

Prof. Pedro Jonas de Almeida 71 
Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia 72 
 73 
Matheus Pereira Dias 74 
Representante do Centro Acadêmico dos Cursos de Filosofia 75 
 76 

Camila Marques Menezes 77 
Secretária Administrativa da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 78 


