
 

 

                              
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – UAE CHL 

 
 

PLANO DE GESTÃO – 2017-2021 

 

MISSÃO: A Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras tem como missão 

gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando profissionais e 

indivíduos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade.  

 

VISÃO: Dignificar as pessoas, considerando os aspectos históricos, psicológicos, culturais, 

linguísticos, políticos e artísticos.  

 

VALORES: Democracia, inclusão, cooperação, territorialidade, fraternidade, autonomia, 

alteridade e ética.  

 

PRINCÍPIOS 

 

Constitucionais: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

 

Institucionais de Gestão: 2017-2021 

Gratuidade da universidade pública, Laicidade do saber, Decisões democráticas, Pluralidades 

de ideias, Transparência, Responsabilidade e Aprimoramento. 

 

BREVE HISTÓRICO DA UAE CHL 

 

A Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras (UAE CHL) da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, (UFG/REJ) é composta por 04 cursos de 

graduação: História, Letras Inglês, Letras Português e Psicologia, e 01 programa de pós-

graduação – stricto sensu: Mestrado em Educação. 

A instalação das UAEs na UFG/REJ é muito recente; data de 2014. Até essa data, os 

31 cursos (graduação e pós-graduação stricto sensu) existentes na UFG de Jataí estavam 

agrupados em uma única unidade acadêmica denominada Campus Jataí. 
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Em 2013 a UFG aprova o seu mais recente Estatuto. A atual reestruturação 

acadêmico administrativo de UFG, de um modo geral, e do Campus Jataí, em particular, é 

consequência direta do novo desenho da universidade contido no supracitado estatuto. 

Com a reestruturação acadêmico administrativo da unidade acadêmica Campus Jataí, 

criou-se 05 unidades acadêmicas especiais: Biológicas; Ciências Agrárias; Ciências da Saúde; 

Exatas e Letras, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, esta última (origem da nossa atual 

UAE CHL), que era composta pelos seguintes cursos: Direito, Geografia (Bacharelado), 

Geografia (Licenciatura), História, Letras Inglês, Letras Português, Pedagogia, Psicologia, 

Mestrado em Educação, Mestrado em Geografia e Mestrado Profissional em Letras. Essa 

unidade acadêmica especial durou 01 ano. Em 2014 ela foi desmembrada em 04 UAEs 

(Ciências Sociais Aplicadas; Estudos Geográficos; Educação; e nossa UAE de Ciências 

Humanas e Letras: História, Letras Inglês, Letras Português, Psicologia e o Mestrado em 

Educação. 

A Resolução do Conselho Universitário (CONSUNI) que criou a nossa UAE CHL é de 

novembro de 2015. 

Nesse brevíssimo tempo de existência a UAE CHL executou importantes ações no 

sentido de estruturar essa unidade, contudo, mesmo considerando apenas a organização e a 

estruturara básica de uma unidade acadêmica especial, muitas ações ainda precisam ser 

empreendidas. Nossa gestão – quadriênio 2017-2021 – após ouvir as categorias que compõe 

a UAE CHL, por meio dos representantes – estudantes, técnicos e docentes –, discrimina 

abaixo os tópicos balizadores das ações de gestão: 

 

ENSINO 

a) Graduação 

Estimular as ações dos cursos para que oportunize uma sólida formação acadêmica 

aos discentes compromissados com os princípios assentados neste plano de gestão. 

            Estimular as ações para a criação de novos cursos.  

b) Pós-graduação 

Estimular as ações do mestrado para que oportunize uma sólida formação acadêmica 

aos discentes compromissados com os princípios assentados neste plano de gestão. 

Estimular as ações para a criação de novos cursos (especializações, metrados e 

doutorados).  

 

PESQUISA 

Estimular as ações vocacionadas para produção de novos saberes: a) incentivar a 

produção e desenvolvimento de projetos de pesquisa; b) fomentar a realização de eventos 

científicos em âmbito Regional, Nacional e Internacional; c) motivar a participação em 

eventos científicos em âmbito Regional, Nacional e Internacional. 
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EXTENSÃO 

Estimular as ações que levam produtos, serviços e saberes para a comunidade 

externa onde se encontra inserida nossa universidade.  

 

ADMINISTRATIVO 

Desenvolver ações para estruturar a UAE CHL, seguindo os parâmetros legais da UFG; 

Estimular a comunidade da UAE CHL, para que com a colaboração dos nossos alunos, 

técnicos e docentes, fomentem a visibilidade de nossa unidade no contexto da REJ, em 

particular, e na UFG de um modo geral.  

 

QUALIFICAÇÃO 

Estimular e apoiar as ações de qualificações dos nossos técnicos e docentes. 

 

CAPACITAÇÃO 

Estimular e apoiar as ações de capacitações dos nossos técnicos e docentes. 

 

INFRAESTRUTURA 

Trabalhar junto às outras Unidades Acadêmicas, a administração da Regional Jataí e a 

UFG, de um modo geral, para a melhoria da infraestrutura. 

 

 

Jataí, 03 de abril de 2018 

 

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa 

Chefe – UAE CHL – UFG/REJ 

 

 

Prof. Amílcar Vidica Barcelos 

Subchefe – UAE CHL – UFG/REJ 

 

 

Silviany da Silva Coutinho Guimarães                                                                                            

Secretária Administrativa – UAE CHL – UFG/REJ 


