
  

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

GABINETE DA REITORIA 

 

 

CONVOCAÇÃO - CONSUNI Nº 10/2020 

SESSÃO ORDINÁRIA - DIA 28/08/2020 
 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas 

atribuições legais e estatutárias,  

 

 

R E S O L V E  

 

convocar os membros do Conselho Universitário da UFG para sessão ordinária, com 

início às 14h e término previsto para as 17h, via webconferência, para tratar da seguinte pauta: 

 
 
 

1.  Informes da Presidência:  

2.  Expediente:  

Atas a serem apreciadas  

3.  
23070.036923/2020-23-
SEI 

Discussão e votação das atas das reuniões CONSUNI de 26/06 e 
03/07/2020; 

Ad Referendum 

4.  
23070.009301/2020-22-
SEI 

IESA - Luciana Gonçalves Tibiriçá – Solicitação de avaliação de 
desempenho para fins de progressão funcional; 

5.  
23070.028873/2020-19-
SEI 

GR - Alteração da Resolução CONSUNI nº 27/2020, que regulamenta o 
empréstimo emergencial de equipamentos de informática aos discentes 

de educação básica, graduação e pós-graduação stricto sensu, durante o 
período excepcional de isolamento social, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19; 

Institucionais Diversos 

6.  
23070.042201/2019-74 - 

SEI 

PROEC - Minuta de Resolução que dispõe sobre o Regulamento das 
Ações de Extensão e Cultura na Universidade Federal de Goiás – UFG, 

revogando-se a Resolução CONSUNI nº 03/2008 (Cons. Lucilene Maria 
de Sousa); 

7.  
23070.015058/2020-81-

SEI 

PRPG - Oferta do Curso de Especialização em Implantodontia e 

respectivo regulamento. (Cons. Telma Alves Garcia); 

8.  
23070.007007/2018-61-

SEI 

PRPG - Alteração da RESOLUÇÃO - CGRG Nº 022/2018, que aprova 
o novo Regulamento do Curso de Pós-graduação Lato sensu - 

Especialização em Implantodontia, na Faculdade de Odontologia da 
UFG (Cons. Ana Tereza Vaz de Souza); 
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9.  
23070.036105/2020-21- 

SEI 

PROAD - Alteração da Resolução Consuni nº 06/2011, que Disciplina o  
relacionamento entre a Universidade Federal de Goiás e as suas 

Fundações de Apoio (Profª. Clévia Ferreira Duarte); 

Unidades Acadêmicas 

10.  
23070.020470/2020-13-

SEI 

FL - Oferta do Curso de Especialização em Estudos Literários e Ensino 

de Literatura e respectivo regulamento (Cons. Eugênio Rezende de 
Carvalho); 

11.  
23070.033719/2019-17-

SEI 
ICB - Proposta de concessão de título de professor emérito da UFG a 

Alberto José Centeno (Cons. Mauricio Donizetti Pieterzack (IME); 

12.  
23070.030258/2019-21-
SEI 

FM - proposta de concessão do Título de Professor Emérito ao Prof. 
Vardeli Alves de Moraes (Cons. Mauricio Donizetti Pieterzack (IME); 

Relatórios de avaliação de contratos (tabela anexada) 

13.  Palavra Livre aos Conselheiros.  

14.  Outros Assuntos. 

 
GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, aos 26 

dias do mês de agosto de 2020. 
 
 

Prof. Edward Madureira Brasil  
- Presidente – 
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Tabela - Relatórios de Avaliação de Contratos - Comissão de Análise de Relatórios Finais de Contratos 

 PROCESSO INTERESSADO – CONTRATO 
MEMBRO DA 

COMISSÃO 

1.  23070.012015/2015-87 

FAV - Relatório final de avaliação do contrato nº 73/2015 

PROAD/FRTVE, com o objetivo de execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de extensão "Edital Cultura e 

Pensamento e Seminário Cultura e Pensamento - Centro Oeste"; 

Igor Rodrigues Vieira-

CERCOMP 

2.  23070.007934/2016-10 

FL - Relatório final de avaliação do contrato nº 45/2016 

PROAD/FUNAPE, com o objetivo de execução de serviços de 

gestão administrativa e financeira do projeto de ensino, pesquisa e 

extensão "Impacto dos usos das línguas indígenas na formação de 

professores indígenas no curso de Licenciatura Intercultural de 

formação superior de professores indígenas"; 

Igor Rodrigues Vieira-

CERCOMP 

3.  23070.011949/2015-00 

IPTSP - Relatório final de avaliação do contrato nº 72/2015 

IPTSP/FUNAPE, com o objetivo de execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de ensino e pesquisa "Curso de 

Especialização em Economia da Saúde"; 

Igor Rodrigues Vieira-

CERCOMP 

4.  23070.102151/2017-20 - SEI 

FANUT - Relatório final do contrato nº 124/2017 FANUT/ 

FUNAPE, com o objetivo de execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de extensão intitulado : “Centro  

colaborador em alimentação e nutrição escolar da Universidade 

Federal de Goiás (Cecane-UFG) - 2018”;  

Igor Rodrigues Vieira-

CERCOMP 

 

5.  23070.021021/2018-78 - SEI 

PROEC - Relatório fina l do termo de ajuste assinado com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE com o objetivo de 

execução de serviços de gestão administrativa e financeira do projeto  

de extensão “CONPEEX 2018 - 15º CONGRESSO DE PESQUISA, 

ENSINO E EXTENSÃO”;  

Igor Rodrigues Vieira-

CERCOMP  

 

6.  23070.017223/2018-15 – SEI 

PROGRAD - Relatório final do contrato nº 088/2018 assinado com a  

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultura l -RTVE com o 

objetivo de execução de serviços, produção e divulgação de vídeos 

previstos no projeto de extensão “Estude na UFG. A UFG é para 

você!”;  

Igor Rodrigues Vieira-

CERCOMP 

 

7.  23070.017225/2016-42 
IPTSP - Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - Requisição 

e contratação de Serviços; 

Igor Rodrigues Vieira -

CERCOMP 

8.  23070.018969/2018-46 

FUNAPE- Relatório final de avaliação do contrato nº 095/2018 

assinado entre UFG - FUNAPE com o objetivo de execução de 

serviços de gestão administrativa e financeira do projeto de pesquisa 

“Documentação da Língua e Saberes do Povo Karajá”; 

Igor Rodrigues Vieira 

CERCOMP 

9.  23070.011409/2017-80 

ICB - Relatório Final de Avaliação do Contrato nº 069/2017 

PROAD/RTVE visando contratação de serviços de gestão 

administrativa e financeira para apoio nas atividades previstas no 

Projeto de pesquisa e Extensão intitulado "Pesquisa e produção de 

recursos educacionais digitais interativos no contexto da gestão 

educacional"; 

Igor Rodrigues Vieira 

(CERCOMP) 

10.  
23070.022833/2018-31 - SEI 

FEFD - Relatório Fina l de Avaliação do contrato nº 115/2018 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão administrativa e 

financeira do projeto de pesquisa intitulado “I Seminário Lutas e 

Artes Marciais: dimensões educacionais e formação humana”; 

Igor Rodrigues Vieira 

(CERCOMP) 

11.  23070.021079/2018-11 -SEI 

SECOM- Relatório final de Avaliação do contrato nº 146/2018 

UFG/FUNAPE com o objetivo de execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de extensão intitulado: “Evento 

comemorativo do aniversário da UFG”; 

Igor Rodrigues Vieira 

(CERCOMP) 
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12.  23070.011414/2017-92 

ICB - Relatório final de Avaliação do contrato nº 071/2017 entre 

UFG/FRTVE para execução de serviços de gestão administrativa e 

financeira referente ao projeto intitulado "Pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias educacionais digitais no contexto da  

educação continuada, diversidade e inclusão: pesquisa e 

desenvolvimento de portal sobre o programa do livro e da leitura - 

PNLL"; 

Lucilene Maria de 

Sousa (PROEC) 

13.  23070.008481/2014-87 

IPTSP - Relatório Final de Contrato nº 053/2014 FUNAPE/UFG, 

com o objetivo de execução de serviços de gestão administrativa e 

financeira do projeto de extensão intitulado: "Diagnóstico 

Laboratorial de Hepatites Virais em Pacientes do Município de 

Goiânia". 

Lucilene Maria de 

Sousa (PROEC) 

14.  
23070.021881/2018-10 - 
SEI 

EECA - Relatório final de Avaliação do contrato nº121/2018 entre 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão administrativa e 

financeira referente ao projeto intitulado “Desenvolvimento de 

projeto de estruturas de concreto armado assistido por computador. 

Módulo básico”; 

Igor Rodrigues Vieira 

(CERCOMP) 

15.  23070.102541/2017-08-SEI 

FIC - Relatório Final do Contrato nº 0121/2017 UFG/FRTVE, 

visando o cumprimento de serviços de gestão administrativa e 

financeira para execução do Projeto de Pesquisa intitulado: “Mapas 

culturais: plataforma colaborativa para gestão cultural”; 

Igor Rodrigues Vieira 

(CERCOMP) 

16.  23070.021881/2018-10-SEI 

EECA - Relatório Final de Contrato nº 149/2018 UFG/FUNAPE 

visando o cumprimento de a tividades do projeto de extensão: 

“Desenvolvimento de Projeto de Estruturas de Concreto Armado 

assistido por computador - Módulo Básico”; 

Igor Rodrigues Vieira 

(CERCOMP) 

17.  23070.003549/2018-65-SEI 
PROEC - Relatório final de Contrato nº 34/2018 UFG/FUNAPE 

visando cumprimento de atividades do projeto de extensão intitula do   

“Música no Campus – fundo cultura”. 

Igor Rodrigues Vieira 

(CERCOMP) 
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