
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte reuniu-se o Conselho 1 

Diretor da Faculdade de Ciências Sociais para tratar da seguinte pauta relativa à convocação 2 

nº 01/2020 1. Informes; 2. Aprovação das Atas; 3. Aprovação dos Planos de Ensino; 4. 3 

Aprovação dos Radocs; 5. Calendário das Reuniões de CD, Coordenações e Taes; 6. 4 

Aprovação das deliberações para 2020/1 – Semana de planejamento;7. Representação em 5 

Comissões;8. Ad referendum; 9. Processos de Progressão e/ou Estágio Probatório (CADs) e 6 

Planos de Trabalho; 10. Aprovação de Projetos de Pesquisa e/ou Extensão; 11. Aprovação de 7 

Relatórios Pós-Doc e Capacitação;12. Outros assuntos.A reunião teve início às quatorze horas 8 

e trinta minutos com a presença dos seguintes professores: Alexandre Ferra Herbetta, Camila 9 

Mainardi, Camila Romero Lameirão, Camilo Albuquerque de Braz, Carlo Patti, Débora 10 

Ferreira da Cunha, Diego Trindade D'Avila Magalhães, Dijaci David de Oliveira, Eliane 11 

Gonçalves, Flávio Munhoz Sofiati, Glauco Batista Ferreira, Hans Carrillo Guach, Izabela 12 

Maria Tamaso, Janine Helfst Leicht Collaço, Jaqueline Pereira de Oliveira Vilasboas, Jean 13 

Tiago Baptista, João Carlos Amoroso Botelho, João Roriz, Jordão Horta Nunes, Laís Forti 14 

Thomaz, Marcela Carvalho Martins Amaral, Matheus Hoffmann Pfrimer, Mônica Thereza 15 

Soares Pechincha, Rildo Bento de Souza, Robert Bonifácio da Silva, Robinson de Sá 16 

Almeida, Rubens de Freitas Benevides, Sebastião Rios Corrêa Junior, Tânia Ludmila Dias 17 

Tosta, Vera Regina Barbuy Wilhelm, Emília Mota (profa. substituta), Darlen Priscila 18 

Rodrigues (prof. substituta), dos técnicos administrativos Anderson Carvalho dos Santos e 19 

Ramon Pereira Ataíde. Justificaram ausência os/as professores/as Manuelina Maria Duarte 20 

Cândido (licença para interesse particular), Telma Ferreira do Nascimento Durães, Edmar de 21 

Barra e Lopes, Vania Dolores Estevam de Oliveira, Francisco Mata Machado Tavares e Cleito 22 

Pereira dos Santos. Ponto 1 – Informes: 1 - Reunião entre a Reitoria e os diretores de 23 

Unidades Acadêmicas (PEC do pacto federativo, PEC emergencial e PEC dos fundos 24 

públicos, MP 914, Portaria 2.227 de 31/12/2019). 2 - Prazos e procedimentos das Portarias 25 

204 de 06/02/2020 do MEC e 472 de 12/02/2020 da UFG que dispõem sobre viagens e 26 

passagens de professores da Universidade para eventos nacionais e internacionais. 3 - Novo 27 

edital para professor visitante. 4 - Quadro dos professores substitutos na Unidade. 5 - 28 

Apresentação de novos servidores Cristiane Dares Noronha, Hans Carillo e da professora 29 

Jaqueline Vilasboas. Após os informes da Direção, a professora Izabela sugeriu uma inversão 30 

de ponto de pauta, adiantando o ponto 6 – "Aprovação das deliberações para 2020/1 - 31 



Semana de Planejamento” para o início, juntamente com os informes das coordenações. 32 

Colocado em votação, foi aprovado com uma abstenção. Após a aprovação, foi dada a 33 

oportunidade para os informes das coordenações, já discutindo as deliberações da semana de 34 

planejamento. Professor Diego discorreu sobre a reunião dos professores de RI, informando 35 

das diversas questões que foram discutidas, para o aprimoramento das atividades do curso de 36 

Relações Internacionais. Questionou sobre como será a reforma do processo decisório do 37 

Conselho Diretor e finalizou falando sobre o pedido de ofertar a disciplina em língua inglesa 38 

que será oferecida como Núcleo Livre e solicita a aprovação do Conselho Diretor – 39 

Aprovado com uma abstenção. Profa. Izabela propôs como pauta do próximo conselho 40 

diretor a criação do repositório digital de TCCs e uma comissão para pensar um novo modelo 41 

para o conselho diretor. Quanto a este último tópico, professora Marcela se pronunciou, 42 

lembrando que o tema já havia sido debatido e que a área de Ciência Política ficou 43 

encarregada de elaborar um modelo que seria apresentado e, em sequência, discutido nas 44 

reuniões das áreas para fundamentar o debate no Conselho Diretor, e salientou que a área de 45 

Ciência Política não apresentou nenhuma proposta até agora. Sugeriu que caso haja o 46 

interesse de que o tema volte a ser discutido que seja, então, incluído como ponto de pauta 47 

para a próxima reunião. A proposta foi aprovada pelo Conselho. O professor Rildo, 48 

coordenador do curso de Museologia, prosseguiu na apresentação dos encaminhamentos 49 

aprovados na semana de planejamento, explicando ausências pelo fato de alguns professores 50 

estarem de férias durante o período, e ressaltou que poucas questões puderam ser discutidas, 51 

como, basicamente, a semana dos calouros. Informou, ainda, aos presentes sobre o pedido do 52 

professor Pablo para utilização de um computador MAC que se encontra no Museu 53 

Antropológico; solicitação que foi aprovada pelo colegiado. Em seguida, informou que foram 54 

poucos os planos de ensino enviados no Curso de Museologia o que complicou a avaliação. 55 

Professora Marcela, coordenadora do bacharelado matutino em Ciências Sociais, prosseguiu  56 

relatando a reunião de planejamento dos três cursos de Ciências Sociais. Marcela pediu que se 57 

registrasse um elogio ao conjunto dos servidores técnico administrativos da FCS, destacando 58 

que em nome do corpo docente agradece largamente a atenção recebida. Com relação à oferta 59 

de disciplinas dos três cursos de Ciências Sociais para o 1º semestre de 2020, a professora 60 

informou que a decisão mais importante, no momento, diz respeito à carga horária dos 61 

professores substitutos e substitutas, não sendo justo que eles sejam sobrecarregados em horas 62 

de aula. Solicitou que seja retirado do ponto de pauta da reunião a aprovação dos planos de 63 

ensino. A professora destacou que na reunião de planejamento tratou-se também das ações 64 

afirmativas e como os estudantes devem ser melhor assistidos ao longo do semestre letivo. 65 



Tendo isso em vista, lembrou da fala da discente Josyane (na abertura da semana de 66 

planejamento), e mencionou o comprometimento firmado de realizar um trabalho extenso 67 

para promoção de uma política sólida de ações afirmativas e de estágio na Unidade. Na 68 

reunião, também foi discutida a realização de um sarau no dia 13 de março, às 17 horas para a 69 

reinauguração do Auditório Marielle Franco. A Comissão Organizadora do Sarau ficou 70 

composta pelos professores Eliane, Jordão, Lucinéia e Camila Mainardi. Marcela informou 71 

sobre o calendário de mobilização contra as recentes medidas do governo federal 72 

mencionando o indicativo de greve para o dia 18 de março de 2020. Na reunião, discutiram, 73 

ainda, a recepção dos calouros com as seguintes propostas: 02 de março, uma mesa de 74 

abertura para a apresentação de alguns aspectos da UFG e da FCS em que pais e mães seriam 75 

convidados a participar. No 03 de março, no período da manhã será feito um piquenique no 76 

pátio interno do prédio Humanidades 2. Para os estudantes do noturno, foi proposto um luau 77 

também no dia 03 de março, juntamente com uma roda de conversa e lanche coletivo. Com 78 

relação às atividades dos NDEs, Marcela informa que há uma ideia de continuarem 79 

trabalhando juntos e apresenta algumas pendências: 1. estabelecer substituição de alguns 80 

professores nos NDEs. No Bacharelado, deverão ser preenchidas as vagas dos professores 81 

Suzane Alencar e Roberto Lima, ambos da área de Antropologia, e na Licenciatura, as vagas 82 

dos professores Francisco Mata Machado, Rubens Benevides e Lucinéia Scremin das áreas de 83 

Ciência Política e Sociologia. Com relação ao Espaço das Profissões itinerante, Marcela 84 

informou que na reunião de planejamento foi discutido que sejam encaminhadas propostas de 85 

atividades e que os cursos participem do Espaço das Profissões itinerantes. A Professora 86 

Débora prosseguiu relembrando a fala do professor Diego sobre o repositório digital de TCCs, 87 

e comunicou que o Marcelo criou um e-mail e sugeriu o envio para a Secretaria da FCS, 88 

mencionando que disponibiliza na página do curso de bacharelado em Ciências Sociais, 89 

Políticas Públicas os TCCs dos anos de 2018 e 2019. Em seguida, a professora Camila 90 

Mainardi se pronunciou agradecendo o relato da Marcela e aos professores que compareceram 91 

e trabalharam ativamente na semana de planejamento. Profa. Izabela retomou às propostas 92 

feitas pelos coordenadores, mencionando a proposta de não aprovar os planos de ensino em 93 

solidariedade aos professores substitutos e explicou que na próxima reunião ordinária do CD 94 

ainda conseguiria cumprir o prazo regulamentar da aprovação. Pediu que os conselheiros se 95 

manifestem sobre o tema. Lembrou da dificuldade que a Unidade atravessa devido aos 96 

trâmites dos concursos para contratação de professores substitutos das áreas de Ciência 97 

Política e Antropologia. Encaminhou-se pelo adiamento da aprovação dos planos de ensino 98 

que levado à votação, foi aprovado pelos conselheiros com 2 abstenções. Com relação à 99 



aprovação do conjunto de propostas relatadas pela professora Marcela, os membros do 100 

conselho aprovaram por unanimidade. Após isso, profa. Izabela propôs levantar nomes 101 

para os NDEs e aprová-los no próximo Conselho Diretor. Após os informes e deliberações 102 

das reuniões de planejamento relatados pelos coordenadores de graduação, iniciaram os 103 

informes dos coordenadores dos programas de pós-graduação: PPGAS, PPGS e do PPIPC. 104 

Professor Dijaci, do PPGS, informou sobre o processo de seleção e avaliação do programa. 105 

Ressaltou que as deliberações e respectivos encaminhamentos ficaram para a próxima reunião 106 

do Programa. Professor Sebastião, representando o Programa de Performances Culturais, 107 

apresentou as deliberações que foram discutidas na reunião com os professores e informou 108 

que a reunião foi um pouco prejudicada pelo número de docentes de várias unidades que 109 

ainda estavam em período de férias. Segundo o relato do professor, o que foi discutido, 110 

basicamente, foi a oferta de disciplinas para o ano de 2020, a avaliação do Programa e o 111 

preenchimento da Plataforma Sucupira. Professora Janine, representando o PPGAS, informou 112 

como ocorreu a reunião e que as discussões buscaram aprimorar as atividades do Programa. 113 

Após os informes dos Programas de Pós, houve uma proposta do professor Camilo para que 114 

os professores da Unidade apresentem suas respectivas pesquisas aos pares da FCS para que, 115 

assim, haja a divulgação e o conhecimento dos temas de pesquisas de cada docente.  Na 116 

sequência, iniciou-se a apresentação do planejamento por parte das comissões. Professora 117 

Jaqueline relatou a reunião da Comissão de Extensão (CAEX), informando que ela está em 118 

caráter de transição, assumindo a Comissão, devido à licença de pós-doutorado do professor 119 

Luiz Mello. Informou que a reunião foi produtiva, contando com a participação dos 120 

professores integrantes e do TAE Elder. Na reunião dessa Comissão, após as deliberações 121 

foram apresentados alguns encaminhamentos que serão trabalhados pela nova Coordenação: 122 

1. Recomposição da CAEX, 2. Política de Extensão para a FCS, 3. Projeto de extensão nos 123 

parques. Em seguida, a professora Camila Romero expões relato da reunião da Comissão de 124 

Estágio. Ressalta que estavam presentes na reunião os professores Rubens e Hans, 125 

representando a Licenciatura, a professora Aline Martins, representando o curso de Relações 126 

Internacionais, e o professor Robert Bonifácio, representando o curso de Ciências Sociais, 127 

Políticas Públicas. Profa. Camila reforçou a necessidade de os coordenadores de estágio de 128 

todos os cursos participarem das próximas reuniões para que as deliberações sejam mais 129 

completas, falou ainda da possibilidade de fazer, junto à TV UFG, vídeos curtos apresentando 130 

os nossos estudantes e destacando a formação que recebem e em que áreas eles podem atuar 131 

como estagiários. A professora mencionou que prof.  Rubens Benevides apresentou uma 132 

demanda de ampliar a rede de escolas públicas que possam vir a receber os estudantes de 133 



Licenciatura da Faculdade de Ciências Sociais. Logo após, professor Diego falou em nome da 134 

Comissão de Assuntos Estudantis. Segundo o professor, na reunião foram discutidos vários 135 

assuntos e levantados alguns problemas como corte de bolsas e dificuldade de Ensino e 136 

Aprendizagem, bem como apontadas algumas soluções como encaminhamentos. Foi 137 

mencionado que ainda está pendente a portaria com a composição da Comissão de Assuntos 138 

Estudantis. Após os informes das reuniões das Comissões foi colocado em votação o nome de 139 

novos coordenadores nos seguintes postos: Coordenadora de Extensão, professora Jaqueline, 140 

Coordenador de Estágio da Licenciatura, professor Hans Carillo, Coordenadora de Monitoria 141 

da Unidade, professora Ivanilda. Os três nomes foram aprovados com uma abstenção. Logo 142 

em seguida foi colocado em votação a aprovação da composição da Comissão de Assuntos 143 

Estudantis com os professores Diego, Jean e Camila Mainardi e os técnicos administrativos 144 

Anderson e Aline. Aprovada por unanimidade. Em seguida, houve uma sugestão do 145 

professor Matheus no sentido de convidar o professor Maurício do IME para explicar o novo 146 

modelo de alocação de vagas.  A proposta foi aprovada e o professor será convidado para a 147 

próxima reunião do Conselho Diretor da FCS. Ponto 4 /Aprovação dos RADOCS. Foi 148 

colocado em votação os RADOCS de todos os professores, com exceção dos que foram 149 

aprovados em novembro. Todos foram aprovados por unanimidade. Ponto 5 / Calendário 150 

das Reuniões do CD e da Direção com as Coordenações:  foi apresentada a proposta de 151 

mudança para a primeira quarta-feira de cada mês. Houve por parte do professor Camilo a 152 

sugestão de incluir o dia 1º de julho no calendário e no mês de maio, a reunião seria na 153 

segunda quarta-feira, dia 13. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Quanto 154 

ao calendário de reunião de Coordenações foi proposto a quarta terça-feira de cada mês, sem 155 

reuniões em julho e agosto, com o limite de duas horas para a reunião. Colocado em votação 156 

foi aprovado por unanimidade. Ponto 9/ Processo de progressão: Progressão do Professor 157 

Flávio foi relatada pelo professor Matheus. Progressão do Prof. João Roriz foi relatada pelo 158 

professor Jordão. Progressão do Prof. Sebastião foi relatado pelo Prof. Pedro Mundim. 159 

Colocados em votação, todos foram aprovados por unanimidade. Pelo fato de o tempo estar 160 

avançado os projetos de pesquisa ficaram para ser aprovados por Ad referendum. A 161 

Aprovação das Atas, ponto de pauta nº 2, será aprovada no próximo Conselho Diretor. Não 162 

havendo outros assuntos a reunião foi finalizada às dezesseis horas e trinta minutos e eu, 163 

Ramon Pereira Ataíde, Coordenador Administrativo, lavrei a presente ata que após lida será 164 

assinada por mim e pelos/as conselheiros/as.  165 


