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1. Apresentação 

 

O presente Plano de Gestão resulta de uma construção conjunta da comunidade da 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas (UAECH), UFG Regional Goiás. Por isso, 

Discentes, Docentes, Servidores Técnicos Administrativos em educação e Servidores 

Terceirizados foram chamados a participar de sua elaboração por meio de um processo 

dialógico com reuniões, discussões e consultas públicas a partir dos meios digitais (tão 

necessários em tempo de pandemia). Com esta metodologia, esperamos que os princípios, 

diretrizes e objetivos do Plano de Ação aqui consolidados, representem os caminhos e metas 

pactuadas por nosso coletivo para seguirmos, pelos próximos quatro anos, na busca da 

excelência universitária que sempre caracterizou a Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Ao dar início à elaboração conjunta do Plano de Gestão da UAECH para o quatriênio 

2020-2024, recuperamos os princípios e diretrizes que norteiam a UFG e todos os seus setores 

administrativos (item 2), descrevemos o quadro atual da UAECH (item 3) e submetemos à 

apreciação dos nossos pares e discentes  algumas propostas (item 4) devidamente concebidas 

em atenção aos Objetivos e Metas (OBs) do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e 

aos princípios e finalidades definidos no Estatuto e no Regimento Geral da UFG.  

 

2. Princípios e diretrizes 

 

Os princípios da UFG são assim definidos em seu Estatuto: laicidade, indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão; gratuidade do ensino, cuja manutenção é responsabilidade de 

União; respeito à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem discriminação de 

qualquer natureza, universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; defesa 

da qualidade de ensino, com orientação humanística e preparação para o exercício pleno da 

cidadania; defesa da democratização da educação – no que concerne à qualidade, à gestão, à 

igualdade de oportunidades de acesso e condição para a permanência – e a socialização de seus 

benefícios; defesa da democracia, estímulo à cultura, à arte e ao desenvolvimento científico, 



 

 

 

tecnológico, socioeconômico e político do País; defesa da paz, dos direitos humanos e do meio 

ambiente e diálogo e cooperação entre as regionais da UFG e diálogo ininterrupto com a 

comunidade universitária. 

Defendemos com veemência e consideramos inegociáveis os princípios e valores 

sustentados pela Universidade, em especial porque se coadunam e fortalecem os princípios de 

uma sociedade democrática, igualitária e esclarecida. Reafirmamos que, fundada nestes 

princípios, cabe à UFG buscar, com protagonismo, as funções sociais que o Capítulo III de seu 

Estatuo define como seus objetivos, a saber: promover, por meio do ensino da pesquisa e da 

extensão, todas as formas de conhecimento; promover o ensino superior público com vistas à 

formação de cidadãos capacitados ao exercício do magistério e da investigação, bem como para 

os diferentes campos do trabalho e das atividades culturais, políticas e sociais; manter ampla e 

diversificada interação com a sociedade por meio da articulação entre os diversos setores da 

Universidade e outras instituições públicas e privadas; constituir-se em fator de valorização e 

de divulgação da cultura nacional, em suas diferentes manifestações, cooperar com os poderes 

públicos, com universidades e com outras instituições científicas, culturais e educacionais 

brasileiras e estrangeiras e desempenhar outras atividades de sua competência. 

Cientes de que tais princípios e objetivos estruturam a necessária relação entre sociedade 

e Universidade e que o ensino, a pesquisa e a extensão constituem a tríplice tarefa que define a 

essa última como instituição, nossas diretrizes de gestão estão comprometidas com:  

● A gestão participativa; democrática, responsável e ágil; 

● A excelência da tríplice função universitária (ensino, pesquisa e extensão);  

● O compromisso com a qualidade dos cursos de graduação existentes e dos que vierem a ser 

implantados no decorrer da gestão;  

● O apoio à criação de cursos de pós-graduação lato sensu e Stricto sensu; 

● A inclusão e a permanência de todos os estudantes com matrícula nos cursos da UAECH, 

com condições de participação e aprendizado;  

● Uma boa comunicação e a integração da comunidade acadêmica, entre si, e com a 

comunidade não acadêmica;  

● A interlocução e cooperação com outras Regionais da UFG, com instituições locais e com 

o poder público municipal;  

● O incentivo e fortalecimento da cultura popular e erudita. 

 

3. A Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas no contexto atual 

 

Criada em 2014, quando o novo Estatuto da UFG deu ao então Campus da cidade de 

Goiás uma nova organização administrativa denominada Regional    e a Resolução CONSUNI 

Nº 20/2014 instalou duas unidades acadêmicas especiais e definiu coordenações ou câmaras 

(de Graduação, Pesquisa e Pós-graduação, Extensão e Cultura) da recém-criada Regional Goiás, 



 

 

 

a UAECH contou desde o princípio com três cursos de graduação que ainda definem sua 

estrutura acadêmica: os cursos Bacharelado e Licenciatura em Filosofia, ofertados no período 

noturno, e o curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza, também 

noturno e que é ofertado na modalidade Pedagogia da Alternância. 

Em seu quadro de pessoal a UAECH conta hoje (dezembro de 2020) com vinte e sete 

(27) Docentes efetivos, quatro (03) Docentes Substitutos, cinco (05) Servidoras Técnicas 

Administrativas em Educação e dez (10) Servidores Terceirizados.  

Instalada no antigo e histórico prédio que abrigou o Colégio Sant’ Ana, localizada na 

Praça Brasil Ramos Caiado, n° 35, no Centro da Cidade Goiás, a UAECH tem as suas 

dependências assim distribuídas:  

 

Espaços acadêmicos 

● Salas de aula - 10; 

● Laboratórios – 06 (Matemática, Ciências, Pedagogia, Informática, Arquitetura I e 

Arquitetura II); 

● Auditórios – 02. 

 

Espaços administrativos 

● Gabinete (chefia) - 01; 

● Secretarias - 02; 

● Salas de reuniões – 03. 

 

Espaços de apoio: 

● Salas de professores – 02; 

● Cozinhas – 02; 

● Almoxarifados - 02; 

● Depósito – 01. 

 

Outros espaços  

● Pátio – 01; 

● Capela - 01; 

● Quadra poliesportiva – 01; 

● Alojamento estudantil; 



 

 

 

 

Do ponto de vista administrativo, o Relatório de Gestão da UAECH do ano de 2019 

destaca “a digitalização de todos os documentos relativos a gestão do colegiado da Unidade” e 

que “as reuniões do colegiado da unidade estão registradas no SEI”. O Relatório indica a 

celeridade do tempo de tramitação e a eficiência desejável da gestão no encaminhamento das 

demandas administrativas. A tramitação total de processos do ano de 2019 (1º de janeiro de 

2019a 07 de dezembro) foi de 189 processos, dos quais 147 tiveram andamento fechado na 

UAECH. 

O Relatório de Gestão do ano de 2019 também faz constar que das solicitações para a 

aquisição de bens apresentadas pela Chefia, principalmente datashow, “nenhum foi entregue à 

unidade durante o ano corrente”. Destaca ainda que “foi encaminhada solicitação para aquisição 

de livros para a biblioteca e nenhum foi comprado”.  Por fim, sem deixar de mencionar que a 

UAECH “não tem autonomia para exercer orçamento e execução financeira”, o Relatório 2019 

consigna que a “Unidade teve energia e água cortada uma vez cada, durante o semestre de 

2019/02”. Esses destaques põem em tela as dificuldades orçamentárias que a comunidade 

acadêmica e a gestão da UAECH têm enfrentando e poderão seguir enfrentando nos próximos 

anos. 

Quanto às relações com outras instituições é oportuno salientar que a UAECH tem 

desenvolvido diversas parcerias com a Prefeitura Municipal de Goiás, por meio das Secretarias 

de Educação, Saúde, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, que resultam em um 

conjunto de ações, à exemplo de processos formativos para professores e gestores da Rede 

Municipal. Essas ações, enquanto fortalecem o compromisso social da universidade pública, 

com a produção e disseminação do conhecimento, contribuem, também, para a criar/consolidar 

uma cultura de práticas colaborativas e parcerias entre a universidade, os órgãos públicos do 

município e a comunidade local. 

Também, por meio de parceria entre o Núcleo de Acessibilidade da UFG - Regional 

Goiás, a Prefeitura Municipal, a Associação de Restaurantes, Pousadas, Hotéis e Similares da 

cidade de Goiás (ARPHOS) a UAECH tem se aproximado da comunidade Local, 

desenvolvendo projetos e implementando ações que promovam acessibilidade para pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida ao patrimônio material histórico da cidade, com o 

objetivo de oportunizar inclusão social a pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Essas relações com instituições e a comunidade materializa um dos objetivos 

fundamentais da Universidade, qual seja, o de “manter ampla e diversificada interação com a 

sociedade por meio da articulação entre os diversos setores da Universidade e outras instituições 

públicas e privadas” (Estatuto da UFG, Art. 6º, Inciso III). 

Por fim, das previsões que o Relatório 2019 projeta para 2020 merecem destaque o 

“Concurso para provimento de vaga em decorrência de aposentadoria” e “estruturação do curso 

de Pedagogia”, pois o momento atual de pandemia, isolamento social atraso do calendário 

acadêmico sugere a prorrogação dessas metas para o ano de 2021. 

 

4. Propostas 



 

 

 

  

 Na sequência elencamos três conjuntos de propostas referentes aos campos acadêmico, 

administrativo e social/cultural. 

 

Campo acadêmico: 

● Propor e apoiar ações e eventos de integração entre os cursos da UAECH e destes com a 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas (UACSA); 

● Fortalecer os cursos de graduação existentes e apoiar a criação de novos cursos de 

graduação; 

● Seguir nos esforços para implementar a proposta – em andamento – de criação do curso de 

Licenciatura em Pedagogia; 

● Apoiar a criação de cursos de pós-graduação lato sensu e Stricto sensu; 

● Incentivar ações de extensão e a aproximação entre a UAECH e a comunidade local por 

meio de projetos, cursos, serviços, atividades culturais etc. 

 

 

Campo administrativo: 

● Desenvolver uma gestão responsável, ágil, democrática, comunicativa e participativa;  

● Dar continuidade às boas práticas de celeridade na tramitação dos processos e demandas 

apresentadas à Unidade; 

● Manter e ampliar o diálogo e a cooperação já existentes com as instituições locais e 

regionais, públicas e privadas, com o poder público municipal e com a Regional Goiânia; 

● Fomentar e estimular, por parte de cada curso, a divulgação, junto à sociedade e 

especialmente a partir dos meios digitais, das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

promovidas na Unidade; 

● Buscar obter, por todos os meios disponíveis, o atendimento das demandas de pessoal, 

equipamentos e recursos financeiros necessário ao bom andamento das atividades; 

● Buscar, para os espaços físicos da UAECH, a viabilização de uma estética mais acolhedora 

– em consonância com a OM 35 (Objetivo e Meta) pela qual o PDI UFG 2018-2022 objetiva 

“implementar projetos paisagísticos para os edifícios e áreas abertas” (p. 67); 

● Criar um observatório virtual para acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações 

desenvolvidas pela UAECH no âmbito do ensino, pesquisa e extensão e, também, para 

acompanhamento dos estudantes egressos com relação a inserção no mundo do trabalho e 

continuidade dos estudos. 

 



 

 

 

Campo social/cultural 

 

● Promover e incentivar na UAECH ações que contribuam para o desenvolvimento de boas 

práticas de comunicação e convívio entre as pessoas, baseadas no diálogo, na cooperação e no 

respeito para com as diferenças humanas;  

● Propor e induzir uma agenda de atividades esportivas e culturais nos espaços da UAECH 

como forma de contribuir com a convivência interna, com a aproximação das instituições locais 

e da comunidade externa; 

● Convidar servidores e discentes a apresentar suas propostas congêneres, incentivando 

assim o protagonismo de todos os atores da nossa comunidade acadêmica. 

 

 

Goiás, 12 de dezembro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Denise Alves 

Prof. Dr. Cícero Oliveira. 

 


