
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 20/2015 

 
 

Dispõe sobre o desmembramento da 

Unidade Acadêmica Especial de Letras, 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da 

Regional Jataí, gerando a Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais 

Aplicadas, Unidade Acadêmica Especial de 

Estudos Geográficos, Unidade Acadêmica 

Especial de Educação, e Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Humanas 

e Letras, e sobre medidas a serem tomadas 

na implantação das novas Unidades. 

 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, 
reunido em sessão plenária realizada no dia 27 de novembro de 2015, tendo em vista o 
que consta do processo n° 23070.009391/2015-94, e considerando: 

 

a) que os cursos de Direito, Geografia, Pedagogia, História, Letras e 

Psicologia pertencem a áreas distintas, as quais apresentam 

particularidades e peculiaridades diferentes, o que reflete na visão, 

planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo de cada área, 

e consequentemente na gestão, no ensino, na pesquisa e extensão; 

b) que o estatuto da UFG não trata do desmembramento de Unidades 

Acadêmicas Especiais - UAEs, matéria esta que não impede o 

pleiteado, 

 

 
R E S O L V E : 

 
 

Art. 1º Desdobrar a Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás em: 

 

I- Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas; 

II- Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos; 

III- Unidade Acadêmica Especial de Educação; 

IV- Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras. 

 

Art. 2º A distribuição de pessoal docente e técnico-administrativo em 

educação será aprovada pelo Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de que se 

originaram as novas Unidades Acadêmicas Especiais. 



 

Art. 3º A divisão de área física, instalações, equipamentos e material 

obedecerão aos critérios estabelecidos pelo Colegiado da Unidade Acadêmica Especial 

originária. 

 

Art. 4º A documentação da Secretaria da atual Unidade Acadêmica 

Especial, no que diz respeito ao corpo docente e ao corpo técnico-administrativo em 

educação, bem como aos registros das atividades acadêmicas e administrativas, será 

distribuída entre as novas Unidades Acadêmicas Especiais, de acordo com os respectivos 

cursos por elas ministrados. 

 

Art. 5º Sem prejuízo do disposto no Art. 2º desta Resolução, as novas 

Unidades Acadêmicas Especiais estarão obrigadas, enquanto necessário, a complementar, 

mutuamente, os serviços auxiliares, a fim de que não haja prejuízos ao funcionamento dos 

cursos e pesquisas sob suas responsabilidades. 

 

Art. 6º Reeditar a Resolução CONSUNI Nº 21/2014, com as 

alterações introduzidas por esta Resolução. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Goiânia, 27 de novembro de 2015 

 

 

 

Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral 

- Reitor - 

 


