
Ata da Reunião do Conselho Diretor da Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Goiás realizada no dia 16 de Agosto de 2019. 

A reunião teve início às 14h:30 h com os seguintes Informes: Profa. Izabela inicia a 1 

reunião informando sobre a mudançca na politica de segurança da UFG, com o fim do 2 

posto de vigias na portaria da FCS e os ajustes nas rotinas da Unidade. Prossegue 3 

informando sobre as reuniões extraordinarias da Reitoria com os Diretores à respeito do 4 

(1) contigênciamento dos recursos do orçamento do Ministério da Educação;  (2) sobre 5 

compromisso do MEC no sentido de manter a gratuidade na graduação e na pós, bem 6 

como  manter inalteradas as carreiras de docentes e de TAEs e a natureza jurídica da 7 

Universidade. No entanto, no dia seguinte, segundo relatos do reitor, o Ministério 8 

anunciou o programa Future-se, sem fazer nenhuma mençâo aos pontos tratados no dia 9 

anterior. A profa. Izabela lembra do impacto do bloqueio dos recursos no que ser refere 10 

ao Simpósio da FCS, mas também menciona a notícia sobre o descontigenciamente 11 

gradual dos recursos. Em seguida, Profa. Izabela passa aos informes relativos ao concurso 12 

para Professor Efetivo da Sociologia: Foram homologadas 26 inscrições. A data de 13 

instalação do concurso ainda seria discutida com os membros da banca.  Em seguida 14 

Profa. Izabela informa sobre a mudança dos professores substitutos e alerta sobre o 15 

desafio de minimizar o impacto produzido pelos prazos regimentais para contratação dos 16 

novos professores. Profa. Izabela justifica a ausência na reunião de planejamento 2019/2, 17 

pois foi convocada a participar de reunião na reitoria para tratar de classificação e 18 

regulamentação de atividades estudantis na Universidade.Em seguida Profa. Izabela abre 19 

a palavra aos Coordenadores de Curso e de Área: Professora Débora informa sobre 20 

palestra de abertura do semestreno dia 23/08/19, às 19 horas. O tema da palestra será "A 21 

tendência do declínio da democracia e o papel do jovens" a ser ministrada pelo professor 22 

João Botelho, tendo como debatedores a professora Camila Romero e o professor 23 

Robinson de Sá e será realizada auditório do IESA. Professor Roberto informa sobre os 24 

seis alunos que estão vinculados ao projeto/convênio Abdias Nascimento, e revela 25 

preocupação quanto à fonte de recursos. Professora Vera informa que o Museu 26 

Antropológico estará fechado até a terça-feira devido a dedetização, além disso explica 27 

como o Museu Antropológico se organizou para lidar com o fim dos Vigilantes. Professor 28 

Gabriel informa sobre a Câmara de Pesquisae que entende que é preciso implementar 29 

melhor divulgação das pesquisas atualmente empreendidas na Unidade, e que seria 30 

oportuno receber auxílio de um servidor técnico administrativo. Professora Izabela se 31 



pronuncía no sentido de que quer atender a solicitação do Professor Gabriel, mas que no 32 

momento o corpo técnico tem alguns servidores em licença capacitação e alguns 33 

servidores destinados a tarefas especificas  como o Concurso de efetivo e Simpósio FCS. 34 

Profa. Izabela informa ainda que a Reitoria pede que se indiquem nome de Egressos com 35 

relevância para campanha de defesa da Universidade Pública. Depois dos informes 36 

passou-se ao segundo ponto de pauta: Aprovação das deliberações da Semana de 37 

Planejamento 2019/2. Profa. Izabela passa a palavra aos Coordenadores para que 38 

informem os acordos das reuniões. Professora Marcela inicia sua fala registrando 39 

agradecimento aos professores que estiveram presentes na reunião dos cursos de 40 

graduação em Ciências Sociais: Andréa Vettorassi, Camila Mainardi, Camila Romero, 41 

Cleito Pereira, Edmar Aparecido de Barra e Lopes, Eliane Gonçalves, Gabriel, Glauco 42 

Ferreira, Luiz Mello, Rubens Benevides, Telma Ferreira, Tânia Ludmila Dias. Prossegue 43 

explicando que foi decidido a retomada das deliberações do planejamento de 2019/1. Em 44 

seguida explica que, a pedido do CGA, precisaram regularizar a situação do Curso de 45 

Ciências Sociais, Habilitação em Políticas Públicas. Informa que foi feita uma avaliação 46 

de como foi a experiência de divisão das turmas do primeiro período, por meio de 47 

rearranjo das distribuições de disciplinas. Com relação a evasão, foi acordado que os 48 

professores comuniquem até o meio do semestre os alunos que não estão frequentando as 49 

aulas para que ações sejam tomadas com o apoio da Coordenação de Assuntos Estudantis. 50 

Serão enviadas, novamente, planilhas tanto de disciplinas de estágio docente como as 51 

planilhas de orientação de TCC para que se possa tentar aperfeiçoar o processo de 52 

desenvolvimento de trabalho final de curso. Professor Diego recebe a palavra e informa 53 

que todos os professores da RI compareceram à reunião de planejamento e, além disso, o 54 

novo professor substituto se dispôs a acompanhar como observador enquanto tramita seus 55 

processo de contratação. Deliberaram sobre comissão de TCC que é composta pelos 56 

professores Diego Trindade, Geisa Cunhae Laís Thomaz. A Coordenação de Estágio do 57 

curso de RI será ocupada pela professora Aline.Professor Diego convidou os professores 58 

de RI para reunião sobre plano de estágio da FCS no dia 29 de Agosto de 2019.Além 59 

disso, na reunião foram tratados outros assuntos como: regulamentação de proficiência, 60 

reconhecimento das atividades do aluno de RI no México. Professor Rildo informa que 61 

em reunião o conjunto dos professores da Museologia decidiram sobre calendário de 62 

atividades e visitas técnicas, bem como balanço do semestre anterior. Professora Izabela 63 

encerra o ponto acordando o envio do programas de disciplinas para aprovação no CD 28 64 

de Agosto de 2019. Professora Marcela alerta que os planos de ensino devem estar 65 



disponibilizados no SIGAA em até 15 dias após o início das aulas, de acordo com o 66 

Regimento.Além disso propõe a alteração da data da semana de planejamento paraa 67 

semana que antecede o início das aulas em 2020. A proposta foi colocada em votação e 68 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, Professora Izabela apresenta a proposta 69 

de inclusão de ponto de pauta por necessidade de aprovação do CD da Banca Recursal 70 

do concurso de Efetivo da Sociologia. A prova do concurso está prevista para o dia 03 71 

de setembro de 2019 e a data para recurso para o dia 05 de setembro de 2019. Foram 72 

indicados para compor a banca recursal a Professora Marcela Amaral, Professora Camila 73 

Mainardi, Professor Fausto Miziara e Professor Ricardo Sapia (suplente).  A indicação da 74 

banca foi colocada para votação e foi aprovada por Unanimidade. A Banca do 75 

Concurso também foi aprovada por unanimidade. O terceiro ponto da pauta tratou do 76 

Simpósio FCS. Professor Luiz lembra a data do Simpósio e reitera que professores 77 

incluam o evento em seus planos de aula, de modo a permitir a participação do discentes 78 

de graduação e pós, além disso informa sobre os possíveis recursos para o Evento. Fez 79 

informes sobre as atividades acadêmicas e culturais e seus respectivos locais. O quarto 80 

ponto da pauta debateu sobre o Nome da FCS. Professora Izabela retoma a discussão da 81 

alteração do nome da Faculdade.  Professor Diego expõe que a consulta na área de RI 82 

revelou não ser prioritário a alteração do nome da Faculdade. Professor Rildo informa 83 

que apresentou a proposta do professor Camilo FCHS (Faculdade de Ciências Humanas 84 

e Sociais) para área de Museologia e foi aceito por unanimidade.  Após debates e 85 

esclarecimentos, entendeu-se não se necessária a mudança de nome, dado que tanto RI 86 

quanto Museologia sentiam-se atendidos pelo nome atual. A proposta foi aprovado com 87 

1 voto contrário e 2 Abstenções. O quinto ponto de pauta discutiu a Alteração PPCs 88 

Ciências Sociais. Professora Débora expõe a decisão do NDE de Políticas Públicas 89 

separando o PPC do curso. NDE de Políticas Públicas aprovou a minuta para 90 

encaminhamento do documento do novo PPC de Políticas Públicas separado do 91 

Bacharelado de Ciências Sociais. Professora Izabela apresenta a proposta ao CD para 92 

aprovação da decisão do NDE de Políticas Públicas. Professora Marcela alerta para o 93 

detalhe de que o MEC exige a mudança do curso, retirando o modo de “Habilitação”.  A 94 

proposta foi colocada em votação e foi Aprovado com 4 abstenções. Professora Débora 95 

ainda informa o uso do termo “Ênfase” em alternativa a “Habilitação”. Após o ponto 5 96 

houve uma inclusão de Ponto de pauta, como se segue: Consulta Ricardo Cesar 97 

Barbosa liberação de pré-requisito de TFC1: Professora Débora explica que em 98 

reunião do NDE avaliou a solicitação do discente, que já é graduado em RI e por esse 99 



motivo teve aproveitamento em várias disciplinas, ainda assim a decisão foi por 100 

INDEFERIMENTO, com a justificativa de que a disciplina é ofertada em todos os 101 

semestres. Foi colocado em votação a decisão de indeferimento e foi aprovado com 5 102 

abstenções. Houve mais uma inclusão de Ponto de pauta como se segue: Consulta do 103 

Aluno Ilton David de Paula dos Santos para liberação para estágio: Aluno cumpriu 104 

apenas 1 período e a exigência do regimento são de 2 períodos. Discente cumprirá estágio 105 

na prefeitura de Santo Antonio de Goiás, com a justificativa de que disso depende, por 106 

questões financeiras, a permanência do curso. Apresentaram-se as seguintes propostas: 107 

1) atender o pedido do aluno, 2) consultar a legislação maior do que o PPC. Após uma 108 

breve consulta, a primeira proposta foi aprovada com 1 abstenção. O sexto ponto de 109 

pauta discutiu alteração APCN PPGAS. Professora Mônica apresenta a necessidade de 110 

alteraçao do regulamento do PPGAS nos seguintes pontos: 1) Carga horária do mestrado 111 

e doutorado; 2) Qualificação do Doutorado no final do segundo ano; 3) Passagem direta 112 

do mestrado para doutorado. Após a explicação dos detalhes das mudanças pela 113 

professora Mônica, a proposta de alteração do regulamento do PPGAS foi colocada para 114 

votação e aprovada com 2 abstenções. O sétimo ponto de pauta discutiu a aprovação 115 

de um Ad Referendum: Banca do concurso para professor substituto de Museologia – 116 

Foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes na reunião do Conselho. O 117 

oitavo ponto de pauta discutiua aprovação de licenças Pós-Doutorado. Licença Pós-118 

Doutoramento do professor Luiz Melo, entre Março de 2020 e Fevereiro de 2021. Profa. 119 

Izabela alerta sobre a dificuldade da não continuidade do contrato de professores 120 

substitutos, quando não é cumprido o cronograma de saída e solicita que avisem com 121 

antecedência mínima de seis meses. A proposta de licença foi colocada para votação e 122 

aprovada com 1 abstenção. O nono ponto de pauta discutiu aaprovação de relatório 123 

de licença Pós-Doc e Capacitação. Professora Izabela cumprimenta os professores que 124 

retornaram da licença pós-doc e  passa a palavra respectivamente para os professores 125 

Ricardo Sapia e Roberto lima,  que apresentam os relatório das atividades executadas 126 

durante seu estágio pós-doutoral. Os relatórios foram colocados em votação e aprovados 127 

por unanimidade pelo membros presentes na reunião do Conselho. Os dois últimos 128 

pontos de pauta (décimo e décimo primeiro) não foram discutidos na reunião do 129 

Conselho Diretor. Finalizados os pontos de pauta, a professora Geisa pediu a palavra 130 

para informar que aluna do curso de RI foi aprovada participação em evento na Rússia e 131 

pede a divulgação na página da FCS. Professora Laís informa sobre premiação de sua 132 

orientanda em evento de iniciação científica. O pôster premiado teve como tema de 133 



estudo: Complexos Agroindustriais nos Estados Unidos – Rede de estudos 134 

Agroalimentares. Professora Laís menciona ainda a abertura do edital de monitoria e pede 135 

que todos incentivem a participação dos alunos, apesar da bolsa estar condicionada ao 136 

descontigenciamento dos recursos. Aproveita ainda para informar sobre a ampliação do 137 

projeto Politizar em convênio com a Câmara dos Vereadores, onde haverá a participação 138 

de 10 escolas de ensino médio. Apresenta os resultados positivos das últimas edições do 139 

programa e a conquista do assento no CONJUG. Além disso, a profa. Laisapresenta 140 

detalhes da missão em que representou a UFG em viagem a China para tentativa de 141 

negociar com a embaixada da China a instalação do Instituto Confúcio na UFG. A 142 

embaixada da China deu parecer positivo para a criação do instituto Confúcio. Professora 143 

Laís colocou-se à disposição para maiores esclarecimentos. Não havendo outros assuntos 144 

a reunião foi finalizada às 16 horas e 26 min. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 145 

reunião, e eu, Ramon Pereira Ataide, Coordenador Administrativo, lavrei a presente ata 146 

que após lida será assinada por mim e pelos/as conselheiros/as. 147 

Alexandre Ferraz Herbetta ______________________________ 148 

Aline Regina A. Martins ______________________________ 149 

Aline David dos Santos ______________________________ 150 

Ana Maria Carlos Soares Magalhães ______________________________ 151 

Ana Karine Pereira ______________________________ 152 

Andréa Vettorassi ______________________________ 153 

Camila Azevedo de Moraes Wichers ______________________________ 154 

Camila Mainardi ______________________________ 155 

Camila Romero Lameirão ______________________________ 156 

Camilo Albuquerque de Braz ______________________________ 157 

Carlo Patti ______________________________ 158 

Carlos Eduardo Henning ______________________________ 159 

Carlos Ugo Santander Joo ______________________________ 160 

Cintya Maria Costa Rodrigues ______________________________ 161 

Cleito Pereira dos Santos ______________________________ 162 

Débora Ferreira da Cunha ______________________________ 163 

Denise Paiva Ferreira _______________________________ 164 

Diego D&#39;Avila Magalhães ______________________________ 165 



Dijaci David de Oliveira ______________________________ 166 

Ederson Antunes da Costa ______________________________ 167 

Edmar Aparecido de Barra e Lopes ______________________________ 168 

Elder Pereira Dias ______________________________ 169 

Eliane Gonçalves ______________________________ 170 

Euller Gontijo de Oliveira ______________________________ 171 

Fausto Miziara ______________________________ 172 

Flávio Munhoz Sofiati ______________________________ 173 

Francisco Mata Machado Tavares ______________________________ 174 

Gabriel Omar Alvarez ______________________________ 175 

Geisa Cunha Franco ______________________________ 176 

Glauber Guedes Ferreira de Lima ______________________________ 177 

Glauco Batista Ferreira ______________________________ 178 

Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira ______________________________ 179 

Izabela Maria Tamaso ______________________________ 180 

Janine Helfst Leicht Collaço ______________________________ 181 

Jean Tiago Baptista ______________________________ 182 

João Carlos Amoroso Botelho ______________________________ 183 

João Henrique Ribeiro Roriz ______________________________ 184 

Jordão Horta Nunes ______________________________ 185 

Laís Forti Thomaz ______________________________ 186 

Letícia Ferreira Angélica ______________________________ 187 

Lucinéia Scremin Martins ______________________________ 188 

Luis Felipe Kojima Hirano ______________________________ 189 

 190 

Luiz Mello de Almeida Neto ______________________________ 191 

Marcelo Augusto Parrillo Rizzo ______________________________ 192 

Manuel Ferreira Lima Filho ______________________________ 193 

Manuelina Maria Duarte Cândido ______________________________ 194 

Marcela Carvalho Martins Amaral ______________________________ 195 

Matheus Hoffmann Pfrimer ______________________________ 196 

Michele Cunha Franco ______________________________ 197 



Mônica Thereza Soares Pechincha ______________________________ 198 

Nildo Silva Viana ______________________________ 199 

Pablo Fabião Lisboa ______________________________ 200 

Pedro Santos Mundim ______________________________ 201 

Ramon Pereira Ataíde ______________________________ 202 

Ricardo Barbosa de Lima ______________________________ 203 

Ricardo Luiz Sapia de Campos ______________________________ 204 

Rildo Bento de Souza ______________________________ 205 

Roberto Cunha Alves de Lima ______________________________ 206 

Robert Bonifácio da Silva ______________________________ 207 

Robinson de Sá Almeida ______________________________ 208 

Rubens de Freitas Benevides ______________________________ 209 

Salomão Carvalho Resende ______________________________ 210 

Sebastião Rios Corrêa Junior ______________________________ 211 

Suzane de Alencar Vieira ______________________________ 212 

Tânia Ludmila Dias Tosta ______________________________ 213 

Telma Ferreira do Nascimento Durães ______________________________ 214 

Vânia Dolores Estevam de Oliveira ______________________________ 215 

Vera Regina Barbuy Wilhelm _______________________________ 216 


