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

Universidade Federal de Goiás realizada no dia 28 de agosto de 2019. 

eA reunião teve início às 14:20 com os seguinte Informes: Izabela inicia com informe 1 

sobre a biblioteca seccional  especificamente sobre a divisão equitativa do acervo entre 2 

as três faculdades (FH, FAFIL, FCS). Explica que foi contrária a esta proposta por que o 3 

volume de títulos da Faculdade de Ciências Sociais ultrapassa em muito o das outras 4 

Unidades. Houve uma negociação com as outras Faculdades e ficou decidido de modo 5 

consensual que a divisão do acervo esteja de acordo com o volume de títulos que cada 6 

unidade já possui na Biblioteca Central. Além disso, prossegue expondo que houve 7 

entendimento de alteração do nome para “Biblioteca Seccional das Humanidades”,  ao 8 

invés de Laboratório das Humanidades. Izabela informa ainda que haverá o lançamento 9 

do livro durante o evento do Simpósio da Ciências Sociais no espaço da Biblioteca 10 

Seccional. Sobre o concurso para professor efetivo para a área de Sociologia, Izabela 11 

informa sobre homologação de inscrições e nomeação de uma banca recursal. Informa 12 

que houve uma denúncia no MP que coloca o professor Dijaci em suspeição e que essa 13 

questão já está sendo resolvida. Houve ainda uma Medida Liminar para homologação de 14 

uma candidato  que não tem licenciatura que deve ser atendida pela FCS. Um outro 15 

informe apresentado pela professora Izabela diz respeito às as obras no mini-auditório do 16 

prédio de Humanidades II que serão retomadas no meio de setembro, além disso informa 17 

sobre sua insistência junto ao SEINFRA no que tange à construção dos bancos de cimento 18 

na entrada do prédio. Izabela informa também sobre a Colação de Grau, no dia 30 de 19 

agosto de 2019, dos cincos cursos da Faculdade de Ciências Sociais. Informa ainda sobre 20 

as mudanças na política de segurança na Unidade, haverá reunião na sexta feira com 21 

Ricardo Lima Secretaria de Segurança para se possa pensar as questões de abertura e 22 

fechamento do prédio. É apresentado o novo servidor Técnico em Assuntos Educacionais 23 

Anderson Carvalho dos Santos, que após breve apresentação explica as mudanças 24 

implementadas nos fluxos de processo no SEI. Professor Edmar questiona se seria 25 

possível implementar uma senha para impedir que pessoas recebam processo destinado a 26 

outro servidor, Anderson explica que essa funcionalidade não está disponível no sistema 27 

e que o ideal é acordamos boas práticas de uso. Professor Carlo Patti sugere o envio de e-28 

mail para o interessado sempre que for atribuído, Anderson explica que é possível, porém 29 

não recomenda o envio constante de e-mail (dentro do próprio processo no SEI) para que 30 

o processo não fique cheio de documentos. Após os informes, passou-se ao segundo 31 



ponto de pauta sobre a Aprovação das Atas: Professora Izabela explica que as Atas 32 

deverão ser aprovadas nas próximas reuniões. O terceiro ponto de pauta discutiu a 33 

Representação em Comissões: Izabela informa sobre uma pendência na vaga do Comitê 34 

de Ética de Antropologia. Professor Glauco explica que havia reunião da área de 35 

Antropologia marcada para antes do Conselho Diretor, mas houve necessidade de 36 

remarcar para a próxima semana. Professora Izabela explica que foi informado o 37 

descredenciamento do professor do PPGIPC que compunha o comitê. Professor Fausto 38 

se pronuncia no sentido de que deva haver penalizações dos membros que não cumpram 39 

as atividades para os quais forem indicados. Professora Eliane explica que verificou com 40 

o Comitê de Ética e foi informada de que professores PNPDs não poderão ser indicados 41 

para o Comitê de Ética. Professor Sebastião, coordenador do PPGIPC, se pronuncia a 42 

respeito do questionamento do professor Fausto e explica que o programa está avaliando 43 

a situação de renovação do PNPD, e que no caso específico entende que se trata mais de 44 

dificuldade do professor em conciliar as diversas atividades do que displicência, eximindo 45 

o Conselho Diretor de tomar qualquer decisão a esse respeito.  O quarto ponto de pauta 46 

discutiu a questão do Simpósio de Ciências Sociais. Professor Luiz Mello faz informe 47 

sobre os recursos da FUNAPE referentes ao projeto de pesquisa do Professor Dijaci, que 48 

foram antecipados após contato com o Professor Orlando Amaral, diretor da FUNAPE. 49 

Agradece especialmente aos servidores Marcelo Rizzo e Leticia Ferreira que têm 50 

trabalhado ativamente para a realização do evento. Prossegue seu relato, explicando que 51 

houve pouca procura para preencher as vagas de monitores; apenas 29 monitores inscritos 52 

até o momento e, que apesar de encerrado o prazo para inscrição, ainda receberão 53 

inscrições por e-mail e que a presença dessas pessoas é fundamental. Reforça que os 54 

professores insistam com os alunos e lembra que haverá emissão de certificados que 55 

contam como horas complementates. Explica ainda como se dará a distribuição das salas. 56 

Expõe ainda a importância do envolvimento de todas as pessoas à organização do evento 57 

nesse momento.  Luis informa ainda que houve reunião com professor João da Cruz, 58 

organizador do evento do NDH, que ocorrerá concomitantemente com o Simpósio da 59 

FCS. Lembra a todos da mesa em homenagem a professora Selma, recentemente falecida. 60 

Professora Izabela agradece o relato do Professor Luiz Mello e todo o esforço dispendido 61 

no processo, parabeniza pelo excelente trabalho na coordenação do evento. O quinto 62 

ponto de pauta discutiu a Minuta de convênio com a Universiade de Évora. Professora 63 

Izabela apresenta a minuta, previamente enviada por e-mail aos conselheiros. A minuta 64 

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes na 65 



Reunião do Conselho. O sexto ponto de pauta discutiu sobre a Unificação das 66 

Disciplinas. Professora Camila Romero apresenta o processo que vinha sendo conduzido 67 

pela Vice-Direção na pessoa da profa. Michele Cunha Franco. As faculdades de História, 68 

Comunicação e Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FH, FIC e 69 

FACE) acataram a proposta de Unificação das Disciplinas. Outras unidades estão 70 

avaliando a proposta. Camila pede aprovação do Conselho Diretor sobre o 71 

pronunciamento preliminar. Professora Marcela Amaral questiona se proposta já havia 72 

sido apreciado em reuniões de área. Professora Camila Romero explica que é solicitação 73 

da PROGRAD que o Conselho Diretor se manifeste sobre a anuência preliminar das três 74 

faculdades acima citadas, e que essa proposta já havia sido discutida nas reuniões de área 75 

da FCS. Professora Lucinéia pede que seja explicitada em detalhes a proposta. Professora 76 

Izabela faz relato relembrando que a proposta tem o objetivo de reduzir a burocracia e 77 

melhor uso dos recursos públicos, e  que essa proposta já foi discutida em reuniões de 78 

área havendo consenso e acolhimento das mesmas. Professora Lucinéia faz relato sobre 79 

disciplina que ministra nesse semestre, Educação para as relações étnico-raciais e 80 

direitos humana, e da dificuldade própria de apresentar um conteúdo para alunos de 81 

diferentes cursos. Professor Fausto questiona se já foi discutido na área não há 82 

necessidade de novos debates. Professora Izabela pede aos coordenadores de áreas que se 83 

pronunciem. Professor Glauco apresenta como o tema foi tratado na reunião de área, e 84 

que entende e concorda com a profa. Izabela que esse é um processo bastante mediado. 85 

Professor Santander explica que na reunião de área da Ciência Política foram aprovadas 86 

as propostas de unificação das disciplinas. Professor Rubens faz breve relato sobre como 87 

foi conduzida a reunião na área de Sociologia. Professora Marcela faz proposta de 88 

encaminhamento de que os professores se informem antes de votarem, haja vista que 89 

sempre manifestou preocupação com o argumento de “otimização dos espaços” 90 

apresentado pela PROGRAD, já que percebe a possiblidade de precarização da qualidade 91 

das aulas. Professor Edmar se manifesta em apoio a fala da professora Marcela. Professor 92 

Luiz Mello expõe estranhamento com o fato de se fazer discussão no Conselho Diretor 93 

sobre tema já aprovado nas reuniões de áreas, haja vista que a FCS já encaminhou as 94 

outras Faculdades. Professora Izabela verifica se os conselheiros estão informados e se 95 

sentem confortáveis em votar. Professora Camila Mainardi apresenta proposta de que se 96 

apresentem todas as disciplinas que serão unificadas antes da votação e que não se sente 97 

totalmente instruída para votar. Professor Dijaci se pronuncia sobre a importância da 98 

Unificação das disciplinas pois beneficia os alunos e auxilia também os coordenadores 99 



de curso na condução dos seus trabalhos. Por conta da fala da professora Camila Mainardi 100 

que não se sente instruída para votar no momento, Izabela verifica, por votação, quem se 101 

sente instruído para votar na presente reunião. Por contraste a maioria se sente instruída. 102 

Professora Marcela faz questão de ordem que se vote por disciplinas. Professora Izabela 103 

explica que não há disciplinas. Professor Rubens explica que a Vice-Direção divulgou 104 

todos os detalhes após as reuniões de área. Izabela coloca a proposta de unificação de 105 

disciplinas em votação e a proposta foi aprovada por contraste. Marcela pede que conste 106 

em ata sua justificativa pela abstenção no voto,  visto que não teve acesso, no Conselho 107 

Diretor, aos documentos necessários para votar a deliberação. Em seguida passou-se a 108 

deliberação do oitavo ponto de pauta sobre Ad referendum do prof. Jean Batista que 109 

precisou fazer renovação de um projeto de pesquisa - Museologia e Comunidades. O Ad 110 

referendum foi colocado em votação e  aprovado  com 1 abstenção.  O nono ponto de 111 

pauta tratou de Processos de Progressão e/ou Estágio Probatório (CADs) e Planos de 112 

Trabalho. Processo de progressão da Profa. Camila Mainardi aprovado por 113 

unanimidade. Plano de trabalho de licença capacitação do prof. Carlo Patti, aprovado 114 

com 1 abstenção. Professora Izabela reforça que acredita que os planos de trabalhos 115 

possam ser compartilhados na Lista da Faculdade com alguma antecedência a reunião do 116 

CD para que os conselheiros possam apreciar o texto antes reunião. O décimo ponto de 117 

pauta discutiu a aprovação de Projetos de Pesquisa e/ou Extensão. Prof. Luis Melo 118 

apresentou um breve resumo do seu projeto de pesquisa intitulado Ações afirmativas e 119 

políticas antiracistas no Brasil Contemporâneo. Projeto foi colocado em votação e 120 

aprovado por unanimidade. O décimo primeiro ponto de pauta discutiu a aprovação 121 

de Relatórios Pós-Doc e Capacitação. Prof. Flávio Sofiati apresenta o seu Relatório de 122 

Pós Doutorado que, levado a votação, foi aprovado unanimidade.  Prof. Carlos Eduardo 123 

apresenta seu relatório de Pós Doutorado que, levado a votação, foi aprovado por 124 

unanimidade. Professor Sebastião questiona se houve na alteração na normativa 125 

relacionado ao retorno dos professores do Pos-Doc, já que anteriormente era votado no 126 

Conselho Diretor um parecer do relatório final. Professor Flavio e Professora Camila 127 

Romero explicam que a nova resolução que trata do tema não exige mais a produção de 128 

um parecer, que o Conselho Diretor deve aprovar o relatório. Houve mais um ponto de 129 

pauta que deliberou sobre o Convênio com a Alego. Profa. Camila Romero mencionou 130 

do que se tratava o convênio e que a minuta já havia sido enviada por email. Colocada 131 

em votação, a proposta do convênio foi aprovada com 1 abstenção. Em seguida, Izabela 132 

apresenta professor Carlos, novo professor substituto da Sociologia que entra no lugar do 133 



professor Lucas, aprovado em um concurso público de outra Instituição. Izabela informa 134 

que há um último ponto de pauta a respeito do relatório de capacitação do Prof. João 135 

Botelho. Após a exposição breve do seu relatório, o mesmo foi colocado em votação e 136 

aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos a reunião foi finalizada às 16 137 

horas e 27 min.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Ramon Pereira 138 

Ataide, Coordenador Administrativo, lavrei a presente ata que após lida será assinada por 139 

mim e pelos/as conselheiros/as. 140 

Alexandre Ferraz Herbetta ______________________________ 141 

Aline Regina A. Martins ______________________________ 142 

Aline David dos Santos ______________________________ 143 

Ana Maria Carlos Soares Magalhães ______________________________ 144 

Ana Karine Pereira ______________________________ 145 

Andréa Vettorassi ______________________________ 146 

Camila Azevedo de Moraes Wichers ______________________________ 147 

Camila Mainardi ______________________________ 148 

Camila Romero Lameirão ______________________________ 149 

Camilo Albuquerque de Braz ______________________________ 150 

Carlo Patti ______________________________ 151 

Carlos Eduardo Henning ______________________________ 152 

Carlos Ugo Santander Joo ______________________________ 153 

Cintya Maria Costa Rodrigues ______________________________ 154 

Cleito Pereira dos Santos ______________________________ 155 

Débora Ferreira da Cunha ______________________________ 156 

Denise Paiva Ferreira _______________________________ 157 

Diego D&#39;Avila Magalhães ______________________________ 158 

Dijaci David de Oliveira ______________________________ 159 

Ederson Antunes da Costa ______________________________ 160 

Edmar Aparecido de Barra e Lopes ______________________________ 161 

Elder Pereira Dias ______________________________ 162 

Eliane Gonçalves ______________________________ 163 

Euller Gontijo de Oliveira ______________________________ 164 

Fausto Miziara ______________________________ 165 



Flávio Munhoz Sofiati ______________________________ 166 

Francisco Mata Machado Tavares ______________________________ 167 

Gabriel Omar Alvarez ______________________________ 168 

Geisa Cunha Franco ______________________________ 169 

Glauber Guedes Ferreira de Lima ______________________________ 170 

Glauco Batista Ferreira ______________________________ 171 

Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira ______________________________ 172 

Izabela Maria Tamaso ______________________________ 173 

Janine Helfst Leicht Collaço ______________________________ 174 

Jean Tiago Baptista ______________________________ 175 

João Carlos Amoroso Botelho ______________________________ 176 

João Henrique Ribeiro Roriz ______________________________ 177 

Jordão Horta Nunes ______________________________ 178 

Laís Forti Thomaz ______________________________ 179 

Letícia Ferreira Angélica ______________________________ 180 

Lucinéia Scremin Martins ______________________________ 181 

Luis Felipe Kojima Hirano ______________________________ 182 

 183 

Luiz Mello de Almeida Neto ______________________________ 184 

Marcelo Augusto Parrillo Rizzo ______________________________ 185 

Manuel Ferreira Lima Filho ______________________________ 186 

Manuelina Maria Duarte Cândido ______________________________ 187 

Marcela Carvalho Martins Amaral ______________________________ 188 

Matheus Hoffmann Pfrimer ______________________________ 189 

Michele Cunha Franco ______________________________ 190 

Mônica Thereza Soares Pechincha ______________________________ 191 

Nildo Silva Viana ______________________________ 192 

Pablo Fabião Lisboa ______________________________ 193 

Pedro Santos Mundim ______________________________ 194 

Ramon Pereira Ataíde ______________________________ 195 

Ricardo Barbosa de Lima ______________________________ 196 

Ricardo Luiz Sapia de Campos ______________________________ 197 



Rildo Bento de Souza ______________________________ 198 

Roberto Cunha Alves de Lima ______________________________ 199 

Robert Bonifácio da Silva ______________________________ 200 

Robinson de Sá Almeida ______________________________ 201 

Rubens de Freitas Benevides ______________________________ 202 

Salomão Carvalho Resende ______________________________ 203 

Sebastião Rios Corrêa Junior ______________________________ 204 

Suzane de Alencar Vieira ______________________________ 205 

Tânia Ludmila Dias Tosta ______________________________ 206 

Telma Ferreira do Nascimento Durães ______________________________ 207 

Vânia Dolores Estevam de Oliveira ______________________________ 208 

Vera Regina Barbuy Wilhelm ________________________________ 209 


