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Goiás, 21 de julho de 2017.

Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e cinquenta
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: Danielle Silva Beltrão, Vitor de Almeida Silva e Welson Barbosa
Santos; dos(as) professores(as) dos cursos de Filosofia: Ana Gabriela Colantoni, Pedro Jonas de
Almeida e Thiago Rodrigo de Oliveira Costa;  da representante discente do LEDOC Gerceni
Duarte da Rocha Neta; do representante discente dos cursos de Filosofia Matheus Pereira Dias e
na  presença  da  Prof.ª  Dr.ª  Janaina  Tude Sevá,  docente  do  curso  de  Direito  da  UAECSA e
Coordenadora  do  Observatório  Fundiário  Goiano  (OFUNGO).  A  reunião  inicia-se  com  a
apresentação dos informes. O primeiro informe é sobre a planilha de controle das chaves. Prof.
Carlos informa que elaborou uma planilha para identificar os usuários e monitorar os espaços da
Unidade. A Secretária Executiva da UAECH solicita que as chaves das salas onde as TAE’S
trabalham, por serem de uso restrito, não sejam controladas. Prof. Carlos fará uma revisão na
planilha.  Prof.  Thiago coloca que a  Secretaria/Coordenação dos  curso de  Filosofia  está  sem
chave há bastante tempo. Prof. Carlos diz que enviou e-mail ao Senhor Lourentino, Coordenador
Administrativo da Regional, mas não obteve resposta. Os conselheiros sugerem que seja enviado
um memorando ao Diretor para que ele tome ciência e as providências necessárias. O segundo
informe é sobre a panilha de controle dos data-shows. Prof. Carlos explica que os projetores
foram numerados  e  está  sendo realizada  uma  conferência  na  entrega  e  no  recebimento  dos
equipamentos. Destaca-se que todos têm o dever de preservar os aparelhos. O terceiro informe é
sobre  o  balanço  do  uso  da  quadra.  Prof.  Carlos  expõe  que  a  ampliação  no  horário  de
funcionamento, até o presente momento, é positiva e não gerou nenhum transtorno. O quarto
informe é sobre o feriado do aniversário da Cidade de Goiás, dia 25/07. O Chefe da UAECH
ressalta que o feriado não será emendado nos dias 24 e 26/07 e reforça o comunidado da Direção
que declarou o cumprimento normal do calendário acadêmico da Regional. O quinto informe é
sobre a página da UAECH. Prof. Carlos e Prof. Vitor apresentam o site da Unidade. Prof. Carlos
informa  que  solicitou  às  técnicas  a  divulgação  da  página  aos  estudantes.  Os  conselheiros
parabenizam os docentes pelo trabalho. O sexto informe é sobre a festa de formatura do LEdoC.
Expõe-se que os estudantes pretendem realizar a festa na Unidade. O sétimo informe é sobre a
seleção  de  monitores  da  UAECH.  Foram  selecionados,  por  meio  de  edital  interno,  dois
estudantes dos cursos de Filosofia e um estudante do LEdoC. A Prof.ª Renata e o Prof. Elliot
foram os responsáveis pela seleção dos estudantes da Filosofia e a Prof.ª Denise e o Prof. Welson
fizeram a  seleção para  a  vaga  do  LEdoC.  O oitavo informe é  sobre  a  seleção de  bolsistas
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PROBEC/PROVEC. O projeto “UFG e ARPHOS: caminhos para o repensar de identidades em
Vila Boa de Goiás - GO”, coordenado pela Prof.ª Denise foi contemplado com concessão de
bolsa e o projeto “Filosofia e Cidadania”, coordenado pela Prof.ª Ana foi aprovado com bolsista
voluntário. As seleções foram realizadas e os bolsistas indicados pelas docentes, no SIGAA. O
nono informe é sobre a seleção de bolsistas PROLICEN/PIBIC/PIVIC. Os projetos PROLICEN
“Experimentação em ensino de ciências e formação docente” e “O gênero e a sexualidade na
discussão: reconhecendo as diferenças para o melhor viver”, coordenados respectivamente pela
Prof.ª Erondina e pelo Prof. Welson foram aprovados e recomendados com concessão de bolsa
na modalidade PROLICEN. O projeto “Avaliação das características de temperatura e umidade
do ar na área urbana de Goiás-GO” e o projeto “Avaliação econômica para incorporação de
testes  moleculares  para o rastreamento do câncer  de colo  uterino” coordenados pela  Prof.ª
Erondina e pelo Prof. Rodrigo foram aprovados com concessão de bolsa na modalidade PIBIC e
os projetos “A Robótica Pedagógica e a construção de estufas como elementos para a formação
inicial  docente” e  “A relação entre a experimentação e os aspectos da química quântica no
modelo atômico  de Bohr”, coordenados, respectivamente, pelo Prof. Carlos e pelo Prof. Vitor
foram aprovados na modalidade PIVIC. Os conselheiros discutem sobre os critérios de seleção
dos estudantes e criticam a seleção pelo quesito exclusivo da média global. O décimo informe é
sobre a oficina de dança que será realizada pelo PET,  na Capela da Unidade.  A atividade é
coordenada pelo Prof. Emiliano Freitas, docente do curso de Arquitetura da UAECSA e será
realizada nos dias 28 e 29/07. O décimo primeiro informe é sobre o evento “Erotismo e Filosofia
III”. Prof.ª Ana informa que o evento está previsto para a segunda quinzena de janeiro e será
realizado em parceria com Universidade Estadual do Ceará – UECE que, inclusive, ofereceu um
ônibus para  os  estudantes  virem para  o  Congresso.  O décimo segundo informe é  sobre  o I
Seminário de Estágio das Licenciaturas e Tempo Comunidade (SELITEC/UAECH). O evento
será realizado na Unidade,  no dia  04/09.  Prof.  Carlos  comunica que  os  alunos do curso de
licenciatura em Filosofia e bolsistas do PIBID/FILOSOFIA poderão apresentar seus trabalhos no
evento. Profa. Danielle sugere que seja realizada uma mística do LEdoC no evento. Ao final das
apresentações  dos  informes,  o  estudante  Matheus  acrescenta  que  a  UFG  está  na  lista  das
melhoras  universidades  da  América  Latina,  ocupando  a  51º  posição  no  ranking  das  81
selecionadas. Encerrada a apresentação dos informes, passa-se à apreciação dos pontos de pauta.
O primeiro ponto de pauta é aprovação da Ata da Reunião 6, realizada dia 23/06/17. A ata é
aprovada por unanimidade. O segundo ponto de pauta é sobre o Observatório Fundiário Goiano -
OFUNGO. Prof.ª Janaina inicia sua exposição destacando o foco de atuação do observatório. A
docente salienta que o projeto de extensão  compreende aspectos que envolvem questões de
regularização  fundiária,  reforma agrária  e  desenvolvimento  rural.  Ela  ressalta  que  o  projeto
fortalece o conceito de Universidade Popular, além de corroborar com o curso de Direito do
PRONERA e com a Especialização em Direito Sociais do Campo. A coordenadora esclarece que
OFUNGO pretende acolher, organizar (catalogar) e tratar o acervo da ouvidoria do INCRA que
dará o aporte e cujo recurso poderá contribuir com as reformas das salas da UAECH. A recepção
da documentação contará também com o apoio técnico do CIDARQ/UFG. Os documentos terão
como  objetivo  compor  um  centro  de  referência  documental  para  uso  permanente.  Após  a
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apresentação da demanda, os conselheiros discutem e dois espaços são direcionados para essa
finalidade: uma sala de aula do LEdoC (pavimento inferior) e a sala da antiga administração do
Colégio Sant’Ana. No entanto, a sala da antiga administração já havia sido destinada aos Centros
Acadêmicos da UAECH. Diante disso, os conselheiros deliberam que a apenas a sala de aula seja
destinada ao projeto. Prof. Carlos propõe uma reunião com a Comissão de Planejamento para
estudarem  a  divisão  dos  espaços.  Prof.  Welson  expõe  que  precisará  de  um  espaço  para  o
observatório  do  LEdoC.  Prof.  Vitor  cobra  dos  representantes  discentes  que  os  CA’s  sejam
organizados, pois os espaços vazios geram demanda. O terceiro ponto de pauta é aprovação do
Ad Referendum de afastamento para cursar doutorado da Prof.ª Elisandra Carneiro de Freitas. O
documento é aprovado por unanimidade. O quarto ponto de pauta trata da aprovação dos Planos
de Trabalho 2017. São aprovados os planos dos(as) docentes do LEdoC: Alessandra Gomes de
Castro, Bruna Cardoso Cruz, Carlos Antônio Pereira Júnior, Denise de Oliveira Alves, Elisandra
Carneiro de Freitas Cardoso, Geovanna de Lourdes Alves Ramos, Hélio Simplício Rodrigues
Monteiro, Ionara Vieira Moura Rabelo, Paulo Fernando Ribeiro de Souza, Raul Isaias Campos,
Rodrigo da Silva Santos e Welson Barbosa Santos; e dos docentes dos cursos de Filosofia: Ana
Gabriela Colantoni, Fábio Amorim de Matos Júnior, Pedro Jonas de Almeida. Destaca-se que os
planos deverão ser assinados. Neste mesmo ponto, os conselheiros aprovam o Plano de Ensino
2017 da Prof.ª Ionara. O quinto ponto de pauta é sobre a Avaliação Discente 2017. A Chefia da
UAECH expõe que a Prof.ª Geovanna, sob orientação do Prof. Jefone,  presidente da CPPD,
sugeriu que a avaliação discente, que será realizada em setembro, pelo SIGGA, seja realizada de
forma  impressa  para  que  docentes  em  estágio  probatório  possam  dar  andamento  nos  seus
processos  de  avaliação.  Os  membros  do  Colegiado  discutem  e  reprovam  a  proposta  pela
inviabilidade de recurso material e pela indisponibilidade de tempo para fazer a tabulação dos
dados. Prof. Pedro, membro da CAD, informa que não foi comunicado anteriormente sobre a
proposta.  O  sexto  ponto  de  pauta  trata  da  apreciação  dos  Relatórios  Semestrais  de  Pós-
Graduação de 2016/2, referentes às atividades de doutoramento da Prof.ª Alessandra e do Prof.
Ricardo. Os documentos são aprovados por unanimidade. O sétimo ponto de pauta é sobre o
pedido de afastamento para participação em evento no exterior  da Prof.ª  Renata.  A docente
participará do evento “Estrategias pedagógicas para la enseñanza de la lógica”, no período de
02/09/17 a 17/09/17, em Salamanca/Espanha-ES. O oitavo ponto de pauta é apreciação do nome
do Prof. Gonzalo para compor o Conselho das Bibliotecas. Aprovado por unanimidade. O nono
ponto de pauta trata da Coordenação das Licenciaturas e da Monitoria da Regional. Os nomes
elencados  pelo  Colegiado  do  LEdoC  são:  Prof.  Rodrigo  da  Silva  Santos  (Coord.  das
Licenciaturas) e Prof.ª Geovanna de Lourdes Alves Ramos (Coord. das Monitorias). Prof. Pedro,
Coordenador do curso de licenciatura em Filosofia, indicará, posteriormente, um docente para a
Coord. das Licenciaturas e o Prof. Thiago, Coordenador do curso de bacharelado em Filosofia,
assume a Coordenação das Monitorias. O décimo ponto de pauta trata dos Processos da CAD.
Não há processos a serem avaliados e o ponto é retirado. O décimo primeiro ponto de pauta trata
da quebra de pré-requisito da disciplina Biologia III. O Colegiado aprova a solicitação. O décimo
segundo ponto  de pauta  refere-se ao  pedido de afastamento  para  cursar  doutorado da Prof.ª
Priscilla. A docente foi aprovada  no Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da Faculdade de
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Filosofia  da  Regional  Goiânia/UFG.  Ressalta-se que  a  Coordenação dos  cursos  de Filosofia
apresenta  parecer  favorável  à  solicitação,  visto  que  dois  docentes  retornaram  de  seus
afastamentos (Prof.ª Renata e Prof. Fábio). O afastamento é aprovado por unanimidade. A Chefia
enviará memorando à PRODIRH para contratação de professor substituto. O décimo terceiro
ponto de pauta é sobre o Edital IPB. O aluno Matheus foi contemplado com bolsa de mobilidade
estudantil no Instituto Politécnico de Bragança. Ele solicita autorização do Colegiado para pedir
contribuições para comprar as passagens aéreas para a viagem. O colegiado propõe ao aluno que
pense na  possibilidade  de  fazer  um evento  para  arrecadação na  própria  Unidade.  A reunião
encerra-se às 11h30. 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

Prof. Thiago Rodrigo de Oliveira Costa
Coordenador do curso de bacharelado em Filosofia

Gerceni Duarte da Rocha Neta
Representante discente do LEdoC

Matheus Pereira Dias
Representante discente do curso de licenciatura em Filosofia

Prof.ª Janaina Tude Sevá
Coordenadora do OFUNGO

Camila Marques Menezes
Secretária Administrativa da UAECH
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