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Goiás, 13 de março de 2017. 1 

 2 

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

Aos treze dias do mês de março 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: Bruna Cardoso Cruz, Danielle Silva Beltrão, Denise de Oliveira 11 

Alves, Erondina Azevedo de Lima, Geovanna de Lourdes Alves Ramos e Welson Barbosa Santos; 12 

dos(as) professores(as) dos cursos de Filosofia: Ana Gabriela Colantoni, Pedro Jonas de Almeida 13 

e Thiago Rodrigo de Oliveira Costa; do acadêmico Matheus Pereira Dias, representante do 14 

Diretório Acadêmico dos Cursos de Filosofia – DAFil e da representante das TAEs da UAECH 15 

Kauara Lana de Sousa. A reunião inicia-se com a apresentação dos informes. Prof. Carlos informa 16 

sobre diárias e transporte na Regional Goiás. Ele explica, conforme informações dadas no 17 

Conselho Gestor, que o orçamento da Regional sofreu um corte de mais ou menos 43% no 18 

orçamento e, por esta razão, os pedidos de diárias e passagens estarão suspensos nos próximos 60 19 

dias, a partir de 22 de fevereiro. Diárias para Goiânia e regiões mais próximas estão sendo 20 

autorizadas. O segundo informe é sobre a inauguração da biblioteca a ser realizada dia 28 de abril, 21 

data mais próxima do aniversário da regional (26/04). O terceiro informe é sobre o CONEPEC que 22 

será realizado de 24 a 26 de abril. Prof. Carlos informa que todas as informações sobre o evento 23 

estão no site da Regional. O quarto informe é sobre a consulta pública para Diretor e Vice-Diretor 24 

da Regional que acontecerá no início de junho. O quinto informe é sobre o balanço das matrículas. 25 

Katiel, coordenador do CGA em exercício, enviou um relatório expondo que apenas 24% das vagas 26 

que a UAECH oferece estão ocupadas. De acordo com o documento, o LEdoC está com 46% das 27 

vagas preenchidas, o curso de licenciatura em Filosofia 23% e o curso de bacharelado em Filosofia 28 

apenas 7% do total de vagas preenchidas. O sexto informe é sobre o uso de papel e tôner na 29 

UAECH. Prof. Carlos pede o uso racional e consciente do papel e  do tôner. Ele sugere que tirem 30 

cópias frente e verso, quando possível e imprimam somente as provas. Profa. Geovanna pede a 31 

fala e diz que solicitar o uso racional é um absurdo, pois já usam muito pouco. Ela argumenta que 32 

a copiadora não funciona o dia todo e que a internet da UAECH é ruim, o que dificulta o envio de 33 

atividades pelo SIGAA. O assunto é discutido pelos presentes e fica definido que os conselheiros 34 

encaminharão um documento à Reitoria informando sobre a situação. O último informe é sobre a 35 

organização dos espaços na UAECH. Prof. Carlos fala que é preciso dinamizar os espaços na 36 

Unidade, trazer movimento para o prédio. Ele expõe, como exemplo das mudanças que estão sendo 37 

pensadas, que a Psicóloga da Regional está sem sala apropriada para realizar os atendimentos 38 

individuais das pessoas em situação de vulnerabilidade e que a Comissão de Planejamento da 39 

Regional tem uma proposta de trazê-la para a UAECH para ocupar a sala que foi destinada ao 40 

centro acadêmico. Ele diz também que, se houver a unificação das secretarias, há uma 41 
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possibilidade de redesignar a sala da secretaria do LEdoC para sala do Núcleo de Acessibilidade. 42 

Prof. Carlos salienta que as mudanças ocorrerão com a anuência de todos. Encerrada a 43 

apresentação dos informes, passa-se à apreciação dos pontos de pauta. O primeiro ponto de pauta 44 

é a aprovação da ata do dia 20 de fevereiro. Professor Thiago pede retificação nas linhas 87 e 88. 45 

A maioria dos conselheiros não vê necessidade de retificação do texto e o docente retira o pedido. 46 

A ata é aprovada. O segundo ponto de pauta é sobre a Coordenação de Pesquisa da UAECH. Profa. 47 

Erondina, Coordenadora de Pesquisa da UAECH, expõe sobre a política de pesquisa da UFG e, 48 

mais especificamente, sobre a criação de grupos de pesquisa e definição das linhas de pesquisa na 49 

UAECH. Ela explica sobre multidisciplinaridade e divisão de áreas de conhecimento da CAPES. 50 

A coordenadora ressalta que é importante socializar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e 51 

propiciar o envolvimento de todos da comunidade acadêmica (docentes, TAEs e estudantes). Ela 52 

destaca que não deve haver uma hierarquização entre mestres e doutores, mas sim um trabalho em 53 

equipe. Fica encaminhado que seja feita uma reunião com o corpo docente de cada curso para 54 

delimitação das linhas de pesquisa. Dando prosseguimento, Prof. Carlos pede a inversão dos 55 

pontos 6 e 7 para 3 e 4, todos concordam e passa-se a apresentação do terceiro ponto de pauta. 56 

Profa. Danielle apresenta sobre o “Encontro Goiano de Agroecologia” que será realizado nos dias 57 

06, 07 e 08 de abril. Ela expõe que o projeto é uma proposta cadastrada desde o ano passado no 58 

SIEC e construída em conjunto com a EFAGO, IFG, UEG e grupos de Capoeira Angola de Goiás. 59 

A docente solicita o apoio da Unidade e pede deferimento para utilizar o dormitório para 60 

alojamento, nos dias 06, 07 e 08; a cozinha; a quadra de esportes; as salas de aula e o pátio da 61 

UAECH. Ela destaca que a programação prevê a realização de uma feira de sabores e saberes com 62 

os produtos produzidos pelos pequenos agricultores, no dia 08/04. A utilização dos espaços é 63 

aprovada por unanimidade. O quarto ponto trata da aprovação do projeto de pesquisa coordenado 64 

pelo Prof. Welson e pelo Prof. Thiago Sant’Anna, docente do curso de Arquitetura da UAECSA. 65 

O trabalho é intitulado “MASCULINIDADES NO PLURAL: IMAGENS NA PERSPECTIVA DA 66 

TEORIA QUEER”. Profa. Denise fez o parecer do projeto que deverá ser submetido ao Comitê de 67 

Ética. Profa. Erondina questiona se a proposta também deve ser apreciada pelo Colegiado da 68 

UAECSA. Prof. Carlos esclarece que a proposta deverá ser aprovada pelos colegiados das duas 69 

unidades da Regional Goiás. Prof. Welson faz a leitura do parecer. O projeto é aprovado por 70 

unanimidade. Fica encaminhado que os projetos da UAECH sejam avaliados pelos pareceristas 71 

indicados pela Coordenação de Pesquisa. O quinto ponto de pauta trata da apreciação da proposta 72 

de unificação das secretarias da UAECH. A servidora Kauara posiciona-se favoravelmente sobre 73 

a unificação. Ela expõe que a unificação beneficiará o atendimento dos estudantes e otimizará os 74 

horários de atendimento da secretaria. A discussão prolonga-se e a decisão é adiada para a próxima 75 

reunião.  Dando continuidade, fica encaminhado que seja estabelecida a Comissão de 76 

Planejamento da UAECH e que todas as decisões que envolvam os espaços da Unidade sejam 77 

feitas com o conhecimento de todos os integrantes dos cursos. O sexto ponto de pauta trata da 78 

aprovação da Coordenação de Extensão da UAECH. A Chapa 1 é composta pelas docentes 79 

Geovanna e Denise e a Chapa 2 é composta pela Profa. Danielle. Profa. Geovanna retira a 80 

candidatura e a a chapa aprovada é formada pelas docentes Danielle e Denise, respectivamente, 81 

Coordenadora e Vice-Coordenadora. O sétimo é último ponto é apreciação do processo de 82 
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avaliação de desempenho da Profa. Brunha Cardoso Cruz. Prof. Pedro, representante da CAD, faz 83 

a leitura da avaliação que é aprovada por unanimidade. Encerra-se a reunião às 11 horas. Eu, 84 

Camila Marques Menezes, lavrei a presente ata que será discutida e, se aprovada, assinada pelos 85 

presentes. 86 

 87 

Prof. Carlos Antônio Pereira Júnior 88 
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 89 
 90 
Prof.ª Bruna Cardoso Cruz 91 
Membro da CAD 92 
 93 
Prof.ª Danielle Silva Beltrão 94 
Profa. do LEdoC 95 
 96 

Prof.ª Denise de Oliveira Alves 97 
Profa. do LEdoC 98 
 99 

Prof.ª Erondina Azevedo de Lima 100 
Coordenadora de Pesquisa da UAECH 101 
 102 

Prof. Geovanna de Lourdes Alves Ramos 103 
Profa. LEdoC 104 
 105 

Prof. Welson Barbosa Santos 106 
Coordenador de Estágio do LEdoC 107 
 108 

Prof.ª Ana Gabriela Colantoni 109 
Coordenadora de Estágio dos cursos de Filosofia 110 
 111 

Prof. Pedro Jonas de Almeida 112 
Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia 113 
 114 
Prof. Thiago Rodrigo de Oliveira Costa 115 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Filosofia 116 
 117 
Matheus Pereira Dias 118 
Representante do Centro Acadêmico dos Cursos de Filosofia 119 
 120 

Kauara Lana de Sousa 121 
Representante das TAEs 122 


