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Goiás, 24 de abril de 2017. 1 

 2 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e quarenta 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 e Welson Barbosa Santos; dos(as) professores(as) dos cursos 12 

de Filosofia: Ana Gabriela Colantoni, Pedro Jonas de Almeida e Thiago Rodrigo de Oliveira Costa 13 

e da representante das TAEs da UAECH Kauara Lana de Sousa. A reunião inicia-se com a 14 

apresentação dos informes. Prof. Carlos informa que a Profa. Rosana foi redistribuída e que o 15 

LEdoC está com um código de vaga disponível para docente na área de Letras Português/Inglês, 16 

nível doutorado. O segundo informe é sobre a entrada da UAECH. Prof. Carlos informa que a 17 

entrada será pelo portão principal para facilitar a acessibilidade de todos. O terceiro informe é 18 

sobre a visita do Prof. Renato e da Profa. Margareth, candidatos à direção da Regional Goiás. Prof. 19 

Carlos informa que eles fariam um visita ao Colegiado para expor as propostas, mas eles não 20 

compareceram. O quarto informe é sobre o cronograma de reuniões do Colegiado da UAECH. 21 

Prof. Carlos informa que as reuniões foram pré-agendadas uma vez por mês e que o calendário 22 

será enviado a todos e publicado no mural da Unidade. O quinto informe é sobre a “Agro Cetro-23 

Oeste”. O evento será realizado em junho, no Centro de Eventos da Regional Goiânia. Encerrada 24 

a apresentação dos informes, passa-se à apreciação dos pontos de pauta. O primeiro ponto de pauta 25 

trata da aprovação da Ata da Reunião 4, realizada dia 13/03/17 (anexo 1). O documento é aprovado 26 

por unanimidade dos presentes. O segundo ponto de pauta trata da apreciação dos projetos de 27 

extensão da Unidade. Prof. Carlos comunica que o edital PROBEC/PROVEC está aberto e que ele 28 

e a Profa. Ana têm projetos cadastrados. Profa. Denise, Prof. Welson e Profa. Erondina também 29 

informam que possuem projetos. No entanto, nem todos estão cadastrados. Profa. Erondina diz 30 

que não consegue fazer a migração do SIEC para o módulo extensão do SIGAA e, por essa razão, 31 

não finalizou o cadastro. Dando continuidade, Prof. Carlos explica que há 1(uma) bolsa garantida 32 

para cada unidade acadêmica da UFG e que 1 (um) projeto de extensão deve ser indicado, via 33 

memorando, para ser contemplado com esta bolsa, enquanto os outros projetos poderão disputar 34 

mais uma bolsa na ampla concorrência. Assim, existe a chance da UAECH conseguir duas bolsas. 35 

Prof. Thiago solicita que todos os docentes da unidade sejam consultados para saber quem tem 36 

projeto cadastrado. O docente sugere que os autores apresentem seus projetos em 3 (três) minutos 37 

para que possam ser votados. Profa. Denise sugere que a apresentação seja feita em mais tempo. 38 

Profa. Danielle, Coordenadora de Extensão da UAECH, faz uma apresentação dos critérios do 39 

edital e do cronograma. Ela destaca que os planos de trabalho devem estar assinados. A 40 

Coordenadora explica que a aprovação dos projetos cadastrados é feita no sistema por ela, pela 41 
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direção e pela PROEC. Com isso, fica decidido que não é necessário fazer a defesa dos projetos 42 

no Colegiado.   O assunto é amplamente debatido. Ao final da discussão, por 5 (cinco) votos 43 

favoráveis, 1 (um) voto contrário e 2 (duas) abstenções, encaminha-se que seja feito um sorteio 44 

entre os projetos cadastrados na UAECH, dia 22/05, para definir qual trabalho será indicado pela 45 

Unidade. O terceiro ponto de pauta trata dos critérios de avaliação dos projetos de pesquisa e 46 

extensão. Profa. Erondina diz não é necessário criar mais critérios além dos que já existem, pois 47 

dificulta o trabalho do pesquisador. Prof. Carlos pede que a discussão seja adiada para a próxima 48 

reunião, pois o ponto foi proposto pelo Prof. Vitor que não está presente. A Coordenadora de 49 

Pesquisa sugere a leitura da resolução CEPEC n.º 462 e a resolução CONSUNI n.º 03/2008. O 50 

quarto ponto de pauta refere-se à homologação do Ad Referendum de aprovação dos SICAD’s do 51 

Prof. Vitor e da Profa. Geórgia para fins de progressão (anexo 2). Os documentos são homologados. 52 

O quinto ponto de pauta trata da apreciação das Declarações de Disciplinas dos professores: 53 

Rodrigo, Carlos e Welson. Prof. Carlos explica que elaborou uma declaração para os docentes que 54 

ministraram disciplinas que não aparecem no SICAD, para fins de progressão (anexo 3). Os 55 

documentos são aprovados por unanimidade. O sexto ponto de pauta refere-se à homologação  do 56 

Ad referendum dos projetos de pesquisa dos professores: Carlos, Rodrigo, Vitor e Welson. (anexo 57 

4). O chefe da Unidade destaca que todos os projetos têm parecer da Coord. de Pesquisa e que os 58 

Ad referendum’s foram emitidos em caráter de urgência para que o cronograma fosse cumprido 59 

em tempo. Os documentos são homologados. O sétimo ponto de pauta trata da apreciação da 60 

redistribuição da Profa. Enilda, Pedagoga da UFT. A candidatura foi reprovada pelo Colegiado do 61 

LEdoC e pelo Colegiado da UAECH, por motivos de incompatibilidade de formação da solicitante 62 

com a necessidade e demanda do curso. O oitavo ponto de pauta é sobre a unificação das secretarias 63 

da UAECH. Prof. Thiago coloca que o Colegiado dos cursos de Filosofia não quer a unificação. 64 

Prof. Carlos salienta que o LEdoC não cederá o código de vaga de nenhum servidor para a Filosofia. 65 

Prof. Thiago pede que seja enviado um memorando à direção da Regional solicitando um servidor 66 

efetivo ou que a servidora Jakeline Pacheco retome as atividades da secretaria. O nono ponto 67 

aprovação do SICAD 2016 do Prof. Carlos (anexo 5). O documento é aprovado por unanimidade. 68 

O décimo ponto trata da prorrogação dos contratos dos professores substitutos da Filosofia. Camila, 69 

Secretária Executiva e Administrativa da UAECH, informa que os contratos estão vigentes até 70 

31/07. O último ponto de pauta trata da distribuição dos espaços na UAECH. Prof. Carlos 71 

apresenta algumas propostas da Comissão de Planejamento da Regional. Ele expõe que uma das 72 

propostas é a cessão do auditório 2 para o curso de Arquitetura. Prof. Thiago diz que usa o auditório 73 

2 para dar aulas, pois é o único espaço que tem quadro para pincel. O docente destaca que foi 74 

membro da Comissão de Planejamento da Unidade cujo trabalho também era definir a utilização 75 

dos espaços da UAECH. Ele destaca inclusive a destinação de um espaço para o projeto “Ciranda” 76 

que contemplaria as estudantes/mães do LEdoC. Profa. Erondina diz que a sala do laboratório do 77 

LEdoC tem um odor desagradável de esgoto que impossibilita sua utilização. Prof. Thiago sugere 78 

que seja encaminhado um memorando para o CEGEF. Discute-se a distribuição dos espaços e 79 

encaminha-se que o Colegiado dos cursos de Filosofia e o Colegiado do LEdoC elaborem uma 80 

carta sobre a utilização dos espaços para que seja apresentada à Comissão de Planejamento. Eu, 81 

Camila Marques Menezes, lavrei a presente ata que será discutida e, se aprovada, assinada pelos 82 
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presentes. 83 

 84 

Prof. Carlos Antônio Pereira Júnior 85 
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas 86 
 87 
Prof.ª Bruna Cardoso Cruz 88 
Membro da CAD 89 
 90 
Prof.ª Danielle Silva Beltrão 91 
Profa. do LEdoC 92 
 93 

Prof.ª Denise de Oliveira Alves 94 
Profa. do LEdoC 95 
 96 

Prof.ª Erondina Azevedo de Lima 97 
Coordenadora de Pesquisa da UAECH 98 
 99 

Prof. Welson Barbosa Santos 100 
Coordenador de Estágio do LEdoC 101 
 102 

Prof.ª Ana Gabriela Colantoni 103 
Coordenadora de Estágio dos cursos de Filosofia 104 
 105 

Prof. Pedro Jonas de Almeida 106 
Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia 107 
 108 
Prof. Thiago Rodrigo de Oliveira Costa 109 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Filosofia 110 
 111 
Kauara Lana de Sousa 112 
Representante das TAE’s da UAECH 113 
 114 
Camila Marques Menezes 115 
Secretária Administrativa da UAECH 116 


