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Goiás, 22 de setembro de 2017.

Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Aos vinte  e  dois  dias  do mês  de setembro do ano de dois  mil  e  dezessete,  às  oito  horas  e

cinquenta e dois minutos, na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Regional

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

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

Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Humanas  sob  a  presidência  do  Prof.  Me.  Carlos

Antônio Pereira Júnior, Chefe da UAECH e na presença dos(as) professores(as) do curso de

Licenciatura  em Educação  do  Campo –  LEdoC:  Vitor  de  Almeida  Silva  e  Welson  Barbosa

Santos; dos(as) professores(as) dos cursos de Filosofia: Ana Gabriela Colantoni e Pedro Jonas de

Almeida;  da  representante  discente  do  LEDOC  Joana  da  Penha  Pereira  do  Lago  e  do

representante discente do curso de bacharelado em Filosofia Matheus Henrique B. Soares.  A

reunião inicia-se com a apresentação dos informes. O primeiro informe é sobre a consolidação

das  disciplinas.  Prof.  Carlos  avisa  que  o  prazo  final  para  os  professores  consolidarem  as

disciplinas de 2017/1 no SIGAA é 26/10. O segundo informe é sobre a oferta de Núcleo Livre

para 2017/2. Prof. Carlos comunica que os formulários para o cadastro das novas disciplinas de

NL devem sem encaminhados à PROGRAD até 28/09. Ele destaca que a data está no calendário

acadêmico desde o semestre anterior e pede atenção dos docentes quanto ao cumprimento dos

prazos. O terceiro informe é sobre o Planejamento Pedagógico para o 2º semestre de 2017. Prof.

Carlos informa que a semana de planejamento será de 25/09 a 29/09 e os professores deverão

apresentar seus Planos de Ensinos no Colegiado da UAECH. O quarto informe é sobre a virada

de chave do SEI. No dia 20/09/2017, a UFG inaugurou o funcionamento do Sistema Eletrônico

de Informações (SEI/UFG). O evento simbólico de virada de chave foi realizado no auditório da

Escola de Veterinária e Zootecnia na Regional Goiânia. A partir desta data, todos os processos

administrativos da Universidade serão produzidos e tramitados por meio digital. Entretanto, é
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importante destacar que os processos impressos continuarão no papel. O quinto informe é sobre a

liberação de pré-requisito e/ou co-requisito. De 26/09/2017 à 09/10/2017 os estudantes poderão

solicitar a liberação de pré-requisito e/ou co-requisito de componentes curriculares ofertados no

2º semestre de 2017/2 na Regional Goiás. Encerrada a apresentação dos informes, passa-se a

apreciação dos pontos de pauta. O primeiro ponto de pauta é aprovação da Ata da Reunião 8,

realizada 18/08/17 (anexo 1). O documento é aprovado por unanimidade. O segundo ponto de

pauta é sobre a parceria do Prof. Dr. Rodrigo da Silva Santos, docente do LEdoC/Regional Goiás

com a Regional Goiânia. Prof. Vitor expõe que na última reunião do Colegiado do LEdoC o

Prof. Rodrigo explicou que a partir do resultado de publicações com outros pesquisadores do

Instituto de Ciências  Biológicas,  na Regional  Goiânia,  foi  convidado a fazer  parte  do corpo

docente permanente da pós-graduação do ICB, assim como colaborar com disciplinas ofertadas

no curso de medicina (Biologia Evolutiva). Informou, também, que está atuando nos programas

de Iniciação Científica e em orientações de dissertação de mestrado e teses de doutorado pelos

programas de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde da Faculdade de Farmácia e

Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina. Afirma que todas as atividades estão registradas

no Currículo Lattes e no SIGAA. Apresenta, também, carta de anuência assinada pelo vice-reitor

prof. Manoel Rodrigues Chaves (anexo 2) que declara a aceitação de submissão da proposta

apresentada  pelo  prof.  Rodrigo  para  desenvolver  o  projeto  intitulado  “Avaliação  clínica  e

molecular  de  pacientes  portadores  de  Esclerose  Lateral  Amiotrófica  (ELA)  atendidos  pelo

Sistema Único de Saúde (SUS) em Centros Médicos Goianos Especializados”. O Colegiado do

LEdoC manifestou-se favorável à colaboração do docente com a Regional Goiânia. A parceria é

aprovada por unanimidade pelos conselheiros. O tercceiro ponto de pauta trata da Coordenação

de  Pesquisa  da  UAECH.  Prof.  Carlos  expõe  que  a  Profa.  Renata  dos  cursos  de  Filosofia

manifestou  interesse  em  assumir  a  Coordenação  de  Pesquisa  da  Unidade.  Ele  destaca  que

elencará o nome da docente como interessada na função, porém vai verificar se a Coordenação

de Pesquisa da UAECH será destituída ou permanecerá,  tendo em vista a implementação da

Coordenação de Pesquisa da Regional. Prof. Vitor coloca que o Prof. Welson também manifestou

interesse em fazer parte da coordenação desta unidade. O Colegiado é favorável em manter os
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dois nomes considerando que os docentes discutirão entre eles qual dos dois será o coordenador.

O quarto ponto de pauta trata da homologação do Resultado Final do Processo Seletivo pra a

contratação de professor substituto para os cursos de Filosofia,  nas áreas de  Filosofia Geral e

Filosofia da Educação, conforme Edital n.º 43/2017 – Processo 23070.012207/2017-55 (anexo

3). Destaca-se que o todos os candidatos foram aprovados e que a candidata aprovada em 1º

lugar foi  Anna Paula de Ramos Campos  com a nota 8,87. O Resultado Final é homologado

pelo  Colegiado.  O  quinto  e  o  sexto  pontos  de  pauta  referem-se  à  homologação  dos  Ad

Referendum (anexos 4 e 5) de aprovação da avaliação elaborada pela CAD do Estágio Probatório

da Profa. Renata e do Prof. Vitor. Os documentos são homologados. O sétimo ponto de pauta

trata  da  coordenação  de  curso  de  qualificação  docente  (Welson).  Parceria  e  Solicitação  de

presença de servidores para composição da equipe pedagógica do projeto “Escola da Terra de

Goiás”. O professor Dr. Wender Faleiro, Coordenador Geral da Escola da Terra em Goiás da

UFG – Regional Catalão, enviou ofício nº 001/2017 solicitando parceria dos docentes Denise de

Oliveira Alves e Welson Barbosa dos Santos, ambos da UFG - Regional Goiás, para fazerem

parte da equipe pedagógica do projeto “Escola da Terra de Goiás”. Tal equipe será responsável

pelo Pólo do projeto na cidade de Goiás. É importante destacar que o ofício diz que os docentes

disporão de 30 horas semanais para preparação de material didático, viagens e desenvolvimento

de planejamentos no período de 20 de outubro de 2017 a 31 de março de 2018. O professor

Welson explicitou a parceria com o projeto e explicou a quantidade de horas a serem dispostas

para  a  execução.  Após  discussão  o  colegiado  se  manifestou  favorável  à  solicitação  do

coordenador  Geral  da  Escola  da  Terra  em Goiás.  O oitavo  ponto  de  pauta  é  apreciação do

SICAD parcial de 2017  do Prof. Welson (anexo 6) para fins de progressão. O documento é

aprovado por unanimidade. O nono ponto de pauta trata do III Congresso de Filosofia da Cidade

de Goiás, coordenado pela Profa. Ana. O evento será realizado no período de 15 a 20/01/2018,

na Cidade de Goiás, em parceria com a Universidade Estadual do Ceará. O Congresso conta com

a  parceria  de  vários  docentes  da  Regional  Goiás.  O  Evento  está  cadastrado  SIGAA como

extensão. O evento foi aprovado em colegiado da UAECH. O décimo ponto de pauta trata do

Livro da UAECH. A professora Ana discute o desenvolvimento do andamento do projeto do
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livro Filosofia e Educação: as encruzilhadas da cidadania. O projeto do livro está vinculado ao

colóquio para que se possa fazer a comunicação relacionada aos capítulos que serão publicados.

O colegiado aprovou o projeto do livro da UAECH. O décimo primeiro ponto de pauta trata da

suspensão da decisão do colegiado sobre a sala cedida ao OFUNGO. O colegiado solicita um

esclarecimento da direção da Regional em relação à distribuição dos espaços da UAECH.  A

reunião  encerra-se  às  10h38.  Eu,  Camila  Marques  Menezes,  lavrei  a  presente  ata  que  será

discutida e, se aprovada, assinada pelos presentes.

Prof. Carlos Antônio Pereira Júnior

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Prof. Vitor de Almeida Silva

Sub-Chefe da UAECH e Coordenador do LEdoC

Prof. Welson Barbosa Santos

Vice-Coordenador de Estágio do LEdoC

Prof.ª Ana Gabriela Colantoni

Coordenadora de Estágio dos cursos de Filosofia

Prof. Pedro Jonas de Almeida

Coordenador do curso de licenciatura em Filosofia

Joana da Penha Pereira do Lago

Representante discente do LEdoC

Matheus Henrique B. Soares

Representante discente do bacharelado em Filosofia
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Camila Marques Menezes

Secretária Administrativa da UAECH
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