
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 07/2022

NÚMERO DO PROCESSO NO SEI: 23070.040410/2022-89

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA
ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS – 25/08/2022.

A CHEFIA DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS DA
REGIONAL GOIÁS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas
atribuições regimentais e estatutárias, convoca os membros do Colegiado da Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Humanas e convida os servidores e estudantes
interessados para reunião ordinária a realizar-se no dia 25 de agosto de
2022, quinta-feira, com início às 09h e término previsto para 12h, na
Plataforma Google Meet, no endereço eletrônico: meet.google.com/jzc-yvsh-
ykr, para tratar dos seguintes assuntos:
tem Assunto  Interessado (a) Doc. Sei Processo

INFORMES
01 Informes da Chefia
02 Informes da Secretaria Administrativa
03 Informes das Coordenações

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
04 Apreciação da Ata da Reunião 06/2022 3076915 23070.035474/2022-

68
05 Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária 04/2022 3076916 23070.036641/2022-

98
06 Concessão para uso do Auditório no Horário Noturno   

ASSUNTOS ACADÊMICOS
07 Apreciação do Projeto de Extensão Atividades Lúdicas e Práticas de

Brincadeiras na cidade de Goiás Bruna Cardoso Cruz 3080054 23070.040667/2022-
31

08 Apreciação do Projeto de Extensão Saúde Mental e Atenção
Psicossocial (SMAPS) em Desastres e Emergências de Saúde Pública Ionara Vieira Moura Rabelo 3080067 23070.040669/2022-

20
09 Apreciação do Plano de Ensino da Disciplina Sociologia da Educação I -

2022.1 Curso de Pedagogia 3092133 23070.041871/2022-
79

10 Apreciação do Projeto de Ensino Brincar na escola: diálogos e
possibilidades Raquel Pereira Soares 3113267 23070.043718/2022-

86
APROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM

11

Homologação da aprovação Ad Referendum do Projeto de Ensino e
o Plano de Trabalho "Protagonize: estratégias de pesquisa, ensino e
aprendizagem com Pessoas com Deficiência (PcD); Povos Originários,
Comunidades Tradicionais, Pessoas em Situação de Rua e outros
Grupos na UFG-Campus Goiás"

Bruna Cardoso Cruz , Denise
de Oliveira Alves e José
Firmino de Oliveira Neto 

3078482 23070.066473/2021-
84

12
Homologação da aprovação ad referendum do quantitativo de vagas
disponibilizadas pelos cursos de Bacharelado e Licenciatura em
Filosofia no Edital de Mudança de Curso, Reingresso e Transferência
Facultativa e para o Edital de Portador de Diploma

Julia Sebba Ramalho Morais 3104282 23070.043021/2022-
13

13
Homologação da aprovação ad referendum da oferta de vagas
isoladas em Disciplinas dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em
Filosofia, conforme edital nº 02/2022/CG-RG/COGRAD/CG que consta
no processo SEI de nº 23070.033466/2022-87

Julia Sebba Ramalho Morais
e Jose Jivaldo Lima 3105025 23070.042997/2022-

61

14
Homologação da aprovação ad referendum do quantitativo de vagas
disponibilizadas pelo curso de Licenciatura em Pedagogia no Edital de
Mudança de Curso, Reingresso e Transferência Facultativa e para o
Edital de Portador de Diploma

Pedogogia 3107746 23070.042776/2022-
92

15
Homologação da aprovação ad referendum do quantitativo de vagas
disponibilizadas pelo curso de Licenciatura em Educação do
Campo no Edital de Mudança de Curso, Reingresso e Transferência
Facultativa e para o Edital de Portador de Diploma

Educação do Campo 3108879 23070.043418/2022-
05

16
Homologação da aprovação ad referendum da oferta de vagas
isoladas em Disciplinas do curso Educação do Campo, conforme edital
nº 02/2022/CG-RG/COGRAD/CG que consta no processo SEI de nº
23070.033466/2022-87

Educação do Campo 3111958 23070.043675/2022-
39

ASSUNTOS GERAIS
17 Outros

                                              Goiás, 23 de agosto de 2022.

 

Prof. Dr. Cícero Oliveira - Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas -

UFG Câmpus Goiás
Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 23/08/2022, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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file:///var/www/html/sei/temp/meet.google.com/jzc-yvsh-ykr?
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3076910 e o código CRC 6864EA90.

Referência: Processo nº 23070.040410/2022-89 SEI nº 3076910
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

LISTA DE MEMBROS

COLEGIADO DA UAECH - Estatuto da UFG Art. 82
Vaga Titular Suplente
Chefe Cícero Josinaldo da Silva

Oliveira Não se aplica

Sub-Chefe José Gonzalo Armijos
Palacius Não se aplica

Coordenação do Curso de Educação do
Campo Danielle Silva Beltrão Alessandra Gomes de

Castro
Coordenação do Curso de Filosofia -
Bacharelado

Júlia Sebba Ramalho
Morais Vago

Coordenação do Curso de Filosofia -
Licenciatura José Jivaldo Lima Vago

Coordenação do Curso de Pedagogia Bruna Cardoso Cruz Denise de Oliveira
Alves

Coordenação de Pesquisa Ionara Vieira Moura
Rabelo

Renata Maria Santos
Arruda

Coordenação de Extensão e Cultura Ana Gabriela Colantoni Hélio Simplício
Rodrigues Monteiro

Coordenação de Estágio do Curso de
Educação do Campo

Elisandra Carneiro de
Freitas Cardoso Não se aplica

Coordenação de Estágio do Curso
de Filosofia - Bacharelado Vago Não se aplica
Coordenação de Estágio do Curso
de Filosofia - Licenciatura

Silvio Carlos Marinho
Ribeiro Não se aplica

Coordenação de Estágio do Curso de
Pedagogia Denise de Oliveira Alves Não se aplica
Presidente do NDE do Curso
de Educação do Campo Raul Isaias Campos Não se aplica
Presidente do NDE do Curso de Filosofia
- Bacharelado

Fábio Amorim de Matos
Junior Não se aplica

Presidente do NDE do Curso de Filosofia
- Licenciatura

Renata Maria Santos
Arruda Não se aplica

Presidente do NDE do Curso
de Pedagogia

José Humberto Rodrigues
dos Anjos Não se aplica

Secretário Administrativo Francisco Vieira dos
Santos Não se aplica

Representante Estudantil Janaína Nogueira
Pacheco Vago

Representante Estudantil José Octávio Abramo Vago
Representante Estudantil Vago Vago
Representante dos Técnicos
Administrativos Janaina Alves da Cruz Vago
Representante dos Técnicos
Administrativos Tiago Rodrigues Galvão Vago
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Referência: Processo nº 23070.040410/2022-89 SEI nº 3076914
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 06/2022 - UAECH-RG

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL
DE CIÊNCIAS HUMANAS – 30/06/2022.

PROCESSO: 23070.028407/2022-97

DADOS GERAIS
Data: 28/07/2022 Local: Google Meet
Horário de início: 09h11min Horário de término: 10h20min 
Presidido por: Cícero Josinaldo da Silva Oliveira Secretariado por: Francisco Vieira dos Santos

REGISTRO DE PRESENÇA
1. Membros do Colegiado
Presentes: Cícero Josinaldo da Silva Oliveira (Chefe); José Gonzalo Armijos Palacius (Sub-Chefe); Alessandra Gomes de Castro (Vice-
Coordenadora do Curso de Educação do Campo); Júlia Sebba Ramalho Morais (Coordenadora do Curso de Filosofia - Bacharelado); José Jivaldo
Lima (Coordendador do Curso de Filosofia - Licenciatura); Bruna Cardoso Cruz (Coordenadora do Curso de Pedagogia); Ionara Vieira Moura
Rabelo (Coordenadora de Pesquisa); Ana Gabriela Colantoni (Coordenadora de Extensão e Cultura); Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso
(Coordenadora de Estágio do Curso de Educação do Campo); Denise de Oliveira Alves (Coordenadora de Estágio do Curso de Pedagogia)Raul
Isaias Campos (Presidente do NDE do Curso de Educação do Campo); Fábio Amorim de Mattos Júnior (Presidente do NDE do Curso de Filosofia
- Bacharelado); Renata Maria Santos Arruda (Presidente do NDE do Curso de Filosofia - Licenciatura); José Humberto Rodrigues dos Anjos
(Presidente do NDE do Curso de Pedagogia) Francisco Vieira dos Santos (Secretário Administrativo da UAECH).
Justificaram ausência: Janaina Alves da Cruz (Representante dos Técnicos Administrativos) não participou devido estar em férias
regulamentares.
2. Comunidade Acadêmica:
Bruno Henrique Machado Oliveira, Wagner Luiz Aquino Ferreira da Silva, Brenda Pereira de Souza, Paulo Fernando Ribeiro de Souza, Daniel
Gabriel Borges, Felipe Rodrigues.

REGISTROS INICIAIS
Pontos incluídos na pauta:
Assuntos Administrativos: Reestruturação do espaço físico da UAECH, equipamentos e materiais da Ledoc e as condições de
trabalho dos TAE's e coordenadoras dos cursos LEdoC e Pedagogia
Assuntos Acadêmicos: Apreciação do projeto de ensino: "Escrita e Revisão de Textos.
 
 

INFORMES
01 Informes da Chefia
1. Cícero informou os novos membros do NDE do Curso de Pedagogia e saudou José Humberto, que é o Presidente e Denise como
Coordenadora de Estágio do Curso de Pedagogia.
2. Dia 14 de julho aconteceu a reunião com a Educação do Campo, Chefia e a Direção para tratar das vagas de Técnicos destinadas
ao curso e o encaminhamento foi de enviar ao PROPESSOAS um Ofício solicitando informações a respeito das vagas específicas para
o curso da LEdoC, processo 23070.038021/2022-93, e estamos aguardando resposta.
3. Foi disponibilizada a sala que era ocupada pelo DAFIL, que fica a esquerda da entrada do Prédio, para ser a Coordenação do Curso
de Pedagogia e em contrapartida foi disponibilizada a sala da antiga copiadora para a DAFIL. A direção vai auxiliar nessa mudança. Foi
esclarecido que não tem ponto de rede, mas foi verificado que há sinal wifi, podendo ser utilizado notebook. E está sendo
providenciada a mudança para a instalação da coordenação. 
4. Estamos aguardando a chegada da nova servidora para os próximos dias para acomodar a Pedagogia e já com a nova servidora
para auxiliar no atendimento.
5. Estamos aguardando a chegada de 10 (dez) computadores para o Laboratório da unidade, que vem por meio de edital da ABIN.
6. Sobre a visita ao CIAR, como coincidiu com a mesma data da Reunião do Colegiado, foi solicitado novo agendamento para a visita
guiada e será divulgado a nova data.
 
02 Informes da Secretaria Administrativa
1. A UAECH receber a visita técnica do DASS no dia 29/07/2022 pela manhã para verificar as condições de trabalho na undiade.
2. Informou sobre a necessidade do envio de atestados via aplicativo SouGov para o registro da ausência.
03 Informes das Coordenações
Não houve informes.

 
 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo

04 Apreciação da Ata da Reunião 05/2022 UAECH-CG 23070.028407/2022-97
Discussão: não houve.
Resultado: APROVADA com 1 (uma) abstenção
 
Ordem Assunto Interessado Processo

05 Apreciação da Indicação de representante da categoria Técnico Administrativo ao
Colegiado UAECH-CG 23070.037217/2022-61

 Foi indicado, via Ofício o servidor Tiago Rodrigues Galvão, para representar a categoria Técnico Administrativo no
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Colegiado da UAECH-CG.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

06 Reestruturação do espaço físico da UAECH, equipamentos e materiais da LDdoC e as
condições de trabalho dos TAE's e coordenadoras dos cursos LEdoC e Pedagogia   

Discussão: 
Alessandra disse que foi pontuado pelo Tiago que ele está trabalhando utilizando o computador pessoal e que necessitava de um
computador para trabalho. Foi pontuado que o curso quando foi criado, veio o recurso para a aquisição de materiais e móveis, só que
não foi feito o registro do patrimônio e não se sabe o destino desses equipamentos e materiais e o curso está fazendo o
levantamento e posterior decisão dos procedimentos. Cícero disse que a destinação da sala para a Pedagogia já resolve a questão do
espaço e quanto a reclamação do servidor Tiago deixou bem claro que o mesmo está utilizando o notebook próprio por desejo
próprio, pois desde que foi feita a reorganização dos espaços para acomodar a estação de trabalho do servidor e como não temos
um desktop para disponibilizar para o mesmo, a opção foi um notebook da unidade e quando o mesmo foi iniciar os trabalhos, o
notebook estava disponível, e que o servidor preferiu utilizar o pessoal, por opção própria.  Cícero reforçou que aceita que o
equipamento não seja ergonomentro e bom para o trabalho, mas que não aceita que não foi disponibilizado computador institucional
para uso. Cícero reforçou que não está rebatendo a informação da LEdoC e sim a fala do Tiago. E considerando o informe da Chefia,
da disponibilização da sala para a Pedagogia, não há nada a ser votado.

 
 

ASSUNTOS ACADÊMICOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo

07 Apreciação do Parecer 26 - Relatório Semestral de Afastamento para
Doutorado

Priscilla da Veiga
Borges 23070.011532/2017-09

Discussão:
 
Foi verificado que o documento 3068436 (página 4) do processo não foi assinado e vai ser solicitado a assinatura.
 
Leitura - Parecer 26 -Documento Sei nº 3068453
 
(...)
Relatório
 
O presente pedido trata da solicitação de apreciação do relatório semestral da servidora docente Priscilla da Veiga Borges, lotada na
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da UFG - Câmpus Goiás, no curso do processo de afastamento para Doutorado no
Programa de Pós-Graduação da FAFIL-UFG. 
A servidora apresentou documentação devidamente assinada pelos responsáveis possibilitando a observância da compatibilidade dos
trabalhos desenvolvidos com o afastamento para o qual esteve autorizada.
Do relatório apresentado pelas professora Priscilla destaco o seguinte trecho: "Após a qualificação ocorrida no semestre relatado, o
plano de trabalho foi reconfigurado com alterações na temática, problema e hipótese de trabalho. A temática da pesquisa passa a
investigar os critérios de fixação do significado das palavras relacionadas às sensações segundo os elementos textuais presentes
nos §§243-315 das Investigações Filosóficas. O problema geral da pesquisa passa a se concentrar no parágrafo 244 das
Investigações Filosóficas, em que Wittgenstein faz a seguinte pergunta: “Como as palavras se referem às sensações?" Para
responder tal indagação, trabalharemos com a hipótese segundo a qual, Wittgenstein recusa o modelo tradicional de atribuição de
significado para as palavras, sentenças e termos envolvendo as sensações em razão dos problemas que dele decorrem, mas em seu
lugar sugere como possibilidade (IF 244), um modelo de significação em que as palavras relacionadas a dor, por exemplo, possuem
uma regra de aplicação que está baseada em uma prática de substituição de expressões, como, por exemplo, gritos ou gemidos por
palavras e proferimento de sentenças. Essa hipótese de trabalho, entretanto, não se trata de uma defesa de uma teoria do
significado em Wittgenstein para as sensações, pois ele diz no § 244 que se trata de uma possibilidade para o caso específico da
“dor”. Nesse sentido, a hipótese de trabalho não será generalizada aos demais casos de fixação do significado para às sensações."
Por fim, registra-se que o cronograma de trabalho prevê da defesa da tese de doutorado para o segundo semestre de 2022.
 
Parecer
 
Após verificar que a requerente apresentou, de acordo com a legislação vigente (Resolução - CEPEC N.º 1.605/2018), toda a
documentação exigida e tendo em vista o seu bom desempenho atestado pelos responsáveis do Programa de Pós-Graduação,
recomendo o deferimento do relatório semestral.
 
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

08 Apreciação de relatório de projeto de extensão - Encontros do grupo de
pesquisas em filosofia do direito e história da filosofia (Quaesitionis Coetus) José Jivaldo Lima 23070.035835/2022-

76
Jivaldo relatou que foi um projeto realizado em grupos de pesquisa e que foi bem sucedido.
Resultado: APROVADO com 1 (uma) abstenção
 
Ordem Assunto Interessado Processo

09 Apreciação do Parecer 23 de Progressão por Avaliação de Desempenho Fábio Amorim de Matos Junior 23070.035018/2022-
18

 
Leitura do Parecer 23 - Documento Sei nº 3050591:
(...)
Da análise 
Considerando a pontuação obtida nos itens dos incisos I, II, III, IV, V, VI do art. 39 da Resolução Consuni  nº 18/2017, apresentada
no Quadro A, o  docente atinge os valores exigidos pelos incisos, excetuando-se o inciso III. Destaca-se que a pontuação do inciso
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III, art.39, necessitou ser recalculado, conforme apresentado no Quadro B e de acordo com o que rege o §2º do art.39 da
Resolução Consuni  nº 18/2017. Com a readequação do critério o docente atingiu a pontuação necessária para o inciso citado.
A comissão ressalta que a Resolução Consuni nº 53/2020 suspende os incisos I, II, III e IV do art.39 da Resolução Consuni  nº
18/2017. Sendo assim, mesmo atingindo a pontuação exigida na Resolução Consuni  nº 18/2017, o docente assistido pela vigência da
Resolução Consuni nº 53/2020 possui pontuação suficiente para a PROMOÇÃO para a Classe D, Nível 1, do plano de Carreira
Docente.
Parecer da Comissão
Diante das pontuações e argumentações apresentadas, a CAD - UAECH considera o docente Fábio Amorim de Matos
Júnior, matrícula 1568768, APTO à PROMOÇÃO de Prof. Adjunto, Classe C, Nível 4 a Prof. Associado, Classe D, Nível
1 do plano de Carreira Docente.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

10 Definição de representantes da UAECH no Fórum de Licenciatura da UFG Eduardo Giavara 23070.038616/2022-
49

Discussão: 
Leitura do Despacho 3055211
O Fórum de Licenciatura se constitui uma instância colegiada e permanente da UFG, espaço coletivo, consultivo, propositivo e de
permanente debate, a fim de constituir diagnóstico, acompanhamento e articulação das políticas de formação e trabalho dos
profissionais da educação na UFG, no estado de Goiás e no Brasil.
Diante disso venho consultar a unidade e os cursos da UAECH sobre a participação no Fórum da seguinte forma:
1)  Atualmente os professores Hélio Simplício Rodrigues Monteiro, representa a  Licenciatura em Educação do Campo e o prof.
Ricardo Delgado de Carvalho, representa a Licenciatura em Filosofia, os mesmos irão continuar?
2) O regimento de funcionamento do Fórum abre espaço para as seguintes representantes:

I - diretor ou vice-diretor ou representante indicado pelo conselho diretor da Unidade Acadêmica que oferte licenciatura;
II - coordenador ou vice-coordenador de curso de licenciatura oferecidos pelas Unidades Acadêmicas;
III - coordenador ou vice-coordenador de estágio dos cursos de licenciatura das Unidades Acadêmicas;
IV - um membro do NDE de cursos de licenciatura das Unidades Acadêmicas, indicados pelo Conselho Diretor;
V - um representante estudantil de cada Unidade Acadêmica que oferece curso de licenciatura, indicado pelo Conselho
Diretor;
VI - um representante de técnico-administrativo de cada Unidade Acadêmica que oferece curso de licenciatura, indicado
pelo Conselho Diretor;

Peço gentilmente que seja consultado os professores de sua unidade e que, havendo interesse, nos envie os nomes até 01/08/2022
para que possamos encaminhar ao Fórum
PS. Envio nesse link regulamento do Fórum para que professores, servidores e discentes possam se inteirar sobre o assunto.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1029/o/Regulamento_II_do_F%C3%B3rum_de_Licenciatura_-jun._2020.pdf?1592231012
 
Os representantes da UAECH-CG ficou definida da seguinte forma:
 
CÍCERO JOSINALDO DA SILVA OLIVEIRA, Chefe da Unidade Acadêmica Especial;
BRUNA CARDOSO CRUZ, Coordenadora do Curso de Pedagogia;
DANIELLE SILVA BELTRAO, Coordenadora do Curso de Educação do Campo;
RICARDO DELGADO DE CARVALHO, representando o Curso de Filosofia - Licenciatura;
ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO, Coordenadora de Estágio; 
JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA NETO, membro do NDE do Curso de Educação do Campo;
JOSÉ HUMBERTO RODRIGUES DOS ANJOS, membro do NDE do Curso de Pedagogia; e
FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, representante de técnico-administrativo.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

11 Apreciação do Parecer 25 - Prorrogação Projeto de Pesquisa "Filosofia da
Epidemiologia"

Renata Maria Santos
Arruda

23070.038425/2022-
87

Discussão:
Leitura do Parecer 25 - Documento Sei nº 3052864:
 
"Pesquisa com objetivo de responder a ”o que as manifestações de uma doença na população podem dizer a respeito da doença
específica de um indivíduo? O objetivo geral desse projeto é o buscar apresentar conceitos que elucidem as respostas apresentadas a
questões como a que se coloca.”
A proposta metodológica é de levantamento de literatura para análise com período do projeto de 13/04/2020 a 31/08/2022.
Cronograma está adequado à execução do projeto, sendo assim parecer favorável à Prorrogação do Projeto"
 
Cícero verificou que a mesma não fez referência ao tempo de prorrogação, no entanto, foi justificado que a prorrogação só pode ser
registrada após a aprovação da prorrogação.
 
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

12 Apreciação de Plano de Trabalho 2022 - estágio probatório docente José Firmino de Oliveira
Neto

23070.024914/2022-
51
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Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

13 Apreciação do projeto de ensino: "Escrita e Revisão de Textos" Bruna Cardoso Cruz 23070.038889/2022-
93

Bruna esclareceu que o projeto está sendo oferecida pelo Bruno Henrique e tem os colaboradores o Prof. José Humberto e a Profa.
Suely, da UEG. A proposta é para auxiliar a escrita dos estudantes e pode ser aberto a todos os interessados. Bruno reforçou que o
objetivo é auxiliar os alunos na produção de textos durante a graduação.
Resultado: APROVADO
 

HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM
 
Ordem Assunto Interessado Processo
14 Homologação de relatório final de projeto de extensão - Vilaboa Cineclube: Filosofia

e Cinema
Cícero Josinaldo da Silva

Oliveira
23070.036144/2022-
90

O relatório foi solicitado pela Coordenação de Extensão, por questões técnicas deveria ser finalizado. A pretensão é continuar o projeto,
mas dois problemas impedem, devido ao fato do esvaziamento do curso e por ser no Teatro São Joaquim necessite de apoio e não
estão disponíveis. É uma oportunidade de divulgar o curso.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

15 Homologação do Plano de Trabalho do Núcleo Interdisciplinar de Patrimônios, Artes
e Memórias - NIPEE/NIPAM Denise de Oliveira Alves 23070.037739/2022-

62
Denise explicou que o NIPAM advém de um curso de Mestrado que vai ser desenvolvido em parceria com Goiânia e inicialmente foi
desenvolvido uma disciplina do curso de Pedagogia a partir de um convite e com isso foi instituído o NIPAM e está aberto para quem
tiver interesse em participar. Já ocorreu um primeiro encontro.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

16 Homologação do Plano de Trabalho do Núcleo Interdisciplinar de Patrimônios, Artes
e Memórias - NIPEE/NIPAM Eduardo Giavara 23070.037973/2022-

90
Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessados Processo

17 Homologação do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia Curso de Pedagogia 23070.038259/2022-
19

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
Obs.: A reunião foi gravada com a autorização prévia de todos os presentes e pode
ser solicitada o compartilhamento da arquivo via e-mail
sec.administrativa.uaech@ufg.br

Documento assinado eletronicamente por Raul Isaias Campos, Professor
do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 09:12, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 25/08/2022, às 09:14, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Jose Humberto Rodrigues Dos
Anjos, Professor do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 09:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Julia Sebba Ramalho Morais,
Coordenadora de Curso, em 25/08/2022, às 09:17, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por José Gonzalo Armijos Palacios,
Professor do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 10:54, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 26/08/2022, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3076915 e o código CRC 9311FFCC.

Referência: Processo nº 23070.040410/2022-89 SEI nº 3076915
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 04 - EXTRAORDINÁRIA/2022 - UAECH-RG

DADOS GERAIS
Data: 13 de julho de 2022 Local: Google Meet
Horário de início: 09h02min Horário de término: 12h35min
Presidido por: Cícero Josinaldo da Silva
Oliveira

Secretariado por: Francisco Vieira dos
Santos

REGISTRO DE PRESENÇA
1. Membros do Colegiado
Presentes: Cícero Josinaldo da Silva Oliveira (Chefe); José Gonzalo Armijos Palacius (Sub-
Chefe); Danielle Silva Beltrão (Coordenadora do Curso de Educação do Campo); Júlia Sebba
Ramalho Morais (Coordenadora do Curso de Filosofia - Bacharelado); José Jivaldo Lima
(Coordenador do Curso de Filosofia - Licenciatura); Bruna Cardoso Cruz (Coordenadora do
Curso de Pedagogia); Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso (Coordenadora de Estágio do
Curso de Educação do Campo); Ionara Vieira Moura Rabelo (Coordenadora de
Pesquisa); Ana Gabriela Colantoni (Coordenadora de Extensão e Cultura); Silvio Carlos
Marinho Ribeiro (Coordenador de Estágio do Curso de Filosofia - Licenciatura); Raul Isaias
Campos (Presidente do NDE do Curso de Educação do Campo); Fábio Amorim de
Mattos Júnior (Presidente do NDE do Curso de Filosofia - Bacharelado); Renata Maria Santos
Arruda (Presidente do NDE do Curso de Filosofia - Licenciatura); Francisco Vieira dos Santos
(Secretário Administrativo da UAECH); e Janaina Alves da Cruz (Representante dos Técnicos
Administrativos); Janaína Nogueira Pacheco (Representante Estudantil).
Justificaram ausência: Presidente do NDE do Curso de Filosofia - Licenciatura - Renata
Maria Santos Arruda
2. Comunidade Acadêmica:
Tiago Rodrigues Galvão, Denise de Oliveira Alves,  Wagner Luiz Aquino Ferreira da
Silva,  José Humberto Rodrigues dos Anjos , Daniel, José Firmino de Oliveira Neto
1. Apreciação da proposta de retorno ao formato de Secretaria de Cursos de
Graduação e destituição da Secretaria Acadêmica Unificada.

Discussão:
Cícero iniciou a reunião informando que a Profa. Danielle, na última reunião do
colegiado apontou algumas questões sobre o funcionamento da Secretaria
Acadêmica Unificada, cerca de 10 (dez) pontos e que ficou definido que se faria uma
reunião específica para abordar os problemas. A reunião aconteceu na quinta-feira
(07/07/2022) foi realizada a reunião com todos os servidores e a proposta de
encaminhamento da reunião foi a da retomada da situação anterior, de um
secretário para cada curso, que foi consenso entre todos os presentes.
Foi informado que a Profa. Bruna Cardoso Cruz assumiu a Coordenação do Curso
de Pedagogia, juntamente com a Profa. Denise de Oliveira Alves que assume a vice
coordenação.
Seguindo com a reunião, Prof. Cícero informou as implicações que podem ocorrer ao
se aprovar a retomada a situação de se ter uma secretário para cada curso e não
mais a Secretaria Acadêmica Unificada, que segue abaixo:
a) Definição do secretário de cada curso;
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b) Retorno à distribuição original dos espaços das coordenações dos cursos;
c) Definição do horário de funcionamento das secretarias dos cursos considerando
limite de oito horas da carga horária de trabalho do secretário de curso;
d) Retorno dos equipamentos eletrônicos aos seus setores de origem;
e) Férias em períodos distintos e cooperação para atender o curso cujo secretário
esteja em férias, falta e ou impedimento;
f) Comunicação de eventuais ausências - coordenação de curso e secretaria
administrativa;
g) Definição dos meios de comunicação com as secretarias dos cursos.
 
Foi proposto e discutido pelos presentes como se daria a dinâmica da discussão e
votação da pauta, que ficou definido que seria a votação do ponto de pauta e
posterior discussão e aprovação das implicações da decisão tomada.

Resultado da votação: APROVADA a proposta de retorno ao formato de
Secretaria de Cursos de Graduação e destituição da Secretaria Acadêmica
Unificada.

Desdobramentos da votação

a) Definição do secretário de cada curso:
Cícero abriu a discussão informando que essa definição já havia sido solicitada na
reunião realizada com secretários e coordenadores e solicitou a informação se há
havia alguma definição. Janaína Alves informou que as coordenações das Filosofias,
em comum acordo com ela e Wagner, já fizeram a definição e que o Prof. Jivaldo irá
informar. Cícero disse que o Jivaldo referendou a informação. Bruna foi questionada
sobre a definição e ela disse que não se tinha uma definição, mas que ficou acordado
que até a chegada da nova Técnica Administrativa, a Pedagogia seria atendida por
todos os secretários e que teve uma conversa com a Janaína, que sinalizou ter
interesse em atender o curso. Júlia disse que conservou com os três Técnicos e
ficou definido que a Janaína e o Wagner iriam atender as Filosofias. Danielle disse que
estava na expectativa de se ter uma definição entre os Técnicos para cada um dos
cursos e aí ficou faltando a Educação do Campo (LEdoC). E informou que o curso,
quando foi criado, trouxe 3 (três) vagas que seriam exclusivas do curso e ao longo
da organização da Unidade e não sabe se passou por deliberação, que eles
passaram a atender outros cursos e não tem como a LEdoC ficar sem secretário,
inclusive, o curso tem documentos do MEC que trazem essas informações das
vagas disponibilizadas. E com a definição já feita coloca o Tiago com secretário
da LEdoC, mas que gostaria de ouvir o Técnicos. Janaína complementou que a
Pedagogia não ficará desamparada até a chegada do novo Técnico, se
comprometendo a auxiliar no que for necessário.  Tiago disse precisar de 5 (cinco)
minutos para fazer as ponderações. Sobre o curso da LEdoC, se colocou a
disposição de atender e disse que não foi feita a reunião, que foram conversas
isoladas e se colocou a disposição de atender todos os cursos. Ele disse não querer,
durante suas falas, trazer realidade de outras Unidades Acadêmicas, pois entende
que são realidade diferentes, mas que não pode deixar de relatar a experiência que
teve durante 4 (quatro) anos em que foi secretário do curso de Direito. Quando
chegou na unidade ela já estava no formato de Secretaria Acadêmica Unificada e
disse que, por sua experiência, ele entende que Secretaria Acadêmica é diferente de
Coordenação de Curso, tendo cada uma suas funções específicas e de
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responsabilidade. Tiago disse que quando trabalhou na Secretaria Acadêmica da
outra unidade do Câmpus Goiás não se tinha essa configuração de unificação, o que
se tinha era a configuração de espaço unificado, cada secretária atendia um curso
específico. Disse não ter uma opinião formada sobre o assunto, mas entende que se
deveria ter um espaço de coordenações de curso e secretaria, sem ser unificada,
tendo um secretário para cada curso, mas no mesmo espaço. Tiago continuou,
dizendo que quando se tornarem secretários de referência, é a respeito dos
acessos, no sistema, aos cursos, devendo todos terem acesso para garantir o
atendimento de todos que solicitarem. Em sequência, o mesmo fala da questão do
horário de trabalho, pois sendo cada secretário em salas separadas, pode não
garantir o atendimento em todos os períodos. Reforçou que é favorável a ter um
secretário para cada curso, mas que todos fiquem na mesma sala. Finalizando, Tiago
disse que sua proposta é que a secretaria acadêmica fiquem todos os secretários e
a Pedagogia e a LEdoC na mesma sala e a Filosofias na sala que vai ser
disponibilizada. O mesmo se colocou a disposição para o atendimento de todos os
cursos. Tiago disse que deve-se pensar na padronização dos documentos, que se
faça, quem sabe, uma normativa padronizando. José Gonzalo disse que a votação
vai de encontro ao que o MEC questiona quando há avaliação do curso e apesar de
concordar com o Tiago, pensa que se deve sempre ir de encontro ao que o MEC
pede. Raul Isaías trouxe a questão de que, independente de qualquer organização, a
LEdoC deve ter um carinho maior, pois o curso trouxe os 3 (três) Técnicos, pois
quando se criou o curso, era para ser diretamente para professores, com um tempo
comunidade maior, por isso a necessidade dos três. E o NDE decidiu voltar a esse
formato e com isso vê a necessidade do apoio do Técnico.
Após a discussão, ficou assim a configuração das secretarias:
Secretaria do Curso de Educação do Campo: Tiago Rodrigues Galvão
Secretaria dos Cursos de Filosofias: Janaína Alves da Cruz e Wagner Luiz Aquino
Ferreira da Silva
Secretaria do Curso de Pedagogia: Será atendido por todos os secretários e quando
o novo servidor entrar em exercício será destinado ao curso.
 
b) Retorno à distribuição original dos espaços das coordenações dos
cursos;
Cícero informou que ocorreram as mudanças anteriormente, da destinação da sala
que era da Coordenação da Filosofia passaria a ser a sala da Secretaria Acadêmica
Unificada e se iria procurar sala para a Coordenação da Filosofia e agora com a
votação da retomada de cada secretário por curso a proposta é o retorno ao
formato original, devolvendo a sala para as coordenações que anteriormente
ocupavam.  Janaína disse que defendeu a separação das salas, pois não estão
trabalhando unificados, entende que a secretarias não deveriam ficar juntas. Danielle
disse que há dois espaços e que isso leva ao compartilhamento dos mesmos, e
apresentou a proposta de que a sala da Coordenação da LEdoC fosse ocupada pelas
Coordenações dos cursos e que a sala da Filosofia seja das secretarias dos cursos.
Denise concordou com a proposta de compartilhamento dos espaços entre os
coordenadores e na sala dos secretários e disse que é bom que a Pedagogia não
fique sem sala nesse primeiro momento. Francisco disse que a proposta de que
todos os secretários no mesmo espaço volta para a unificação e acha inviável. Jivaldo
concordou com a separação dos espaços e disse que em determinados momentos
precisou ter privacidade e por isso concorda com a separação. Raul Isaias concorda
com a separação dos espaços e deu a sugestão de se colocar uma sala na Capela.
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Tiago disse que não tem nenhum documento do MEC exigindo que se tenha a sala
para o curso, somente o técnico de referencia. O mesmo defendeu a proposta de
todos na mesma sala. Julia disse que o problema concreto é não ter a sala para a
Pedagogia e concorda que o curso não pode ficar sem sala e questionou sobre a
previsão da disponibilização da sala e defendeu a proposta da separação dos
espaços por organizar melhor o trabalho e disse se tem os momentos de
compartilhamento de informações, mas que é necessário ter o espaço para tratar as
demandas específicas de cada curso. A mesma propôs que a Pedagogia ocupasse,
em forma de rodízio, a sala da Filosofia. Sobre o questionamento da sala, Cícero
respondeu que a resposta sobre a liberação da sala é que a consulta feita as Irmãs
ainda não foi respondida e com isso, não se tem como dar uma resposta da
disponibilização. Fábio Amorim perguntou sobre o uso do laboratório, que ficou de
se fazer uma consulta de mudança do mesmo e disse que a Filosofia não está
desassistida de sala, pois ao voltar ao formato original, implica que a sala que era das
coordenações voltem para as mesmas, pois não se tem mais a secretaria unificada.
Cícero respondeu que por questões técnicas e financeira a mudança do laboratório é
inviável. Elisandra disse que estar muito desconfortável com a situação dessa relação
de secretários e coordenações de curso e reforçou o fato de a Educação do Campo
ter trazido 3 (três) vagas de Técnicos e propôs que a sala, hoje ocupada pela LEdoC
fique com a Filosofia e a sala hoje ocupada pela Filosofia passe para a ser as
coordenações dos curso de Pedagogia e Educação do Campo. Jose Humberto
reforçou o constrangimento com a situação e disse que em vários momentos
pensou como seria a reunião presencial e o sentimento dos professores da
Pedagogia, pois entendeu que a discussão é sobre o espaço e que a Pedagogia não
tem e concorda com a proposta da Elisandra, da mudança da sala. Julia manifestou
sobre a questão dizendo que se dispõe a dividir a sala com a Pedagogia. Janaína
esclareceu que a proposta da unificação foi para atender a Pedagogia, devido a
quantidade de técnicos. Bruna disse que a situação deve ser provisória e concorda
com a proposta da Elisandra, da troca das salas. Tiago reforçou a proposta da
Elisandra, de que se alterem as salas. Danielle endossou a proposta da Elisandra e
disse que o curso sempre foi prejudicado nas questões de espaços e de Técnicos e
reforçou o fato do curso ter trazido recursos para a unidade. Ana Colatoni solicitou
esclarecimentos da proposta da Elisandra, se será uma locação provisória até a
chegada do Técnico que vai atender a Pedagogia. Elisandra esclareceu que não seria
provisória, devido ao número de alunos atendidos e professores. Jivaldo disse que
entende que a Filosofia está tendo perdas, pois é quem estava sem sala e como se
voltou ao formato original, o correto é voltar ao mesmo estado de antes. 
Ao final das discussões chegou-se as seguintes propostas:
1. A Filosofia permanece na sala original e a compartilha temporariamente com a
Pedagogia;
2. A Pedagogia e Educação do Campo ficam na sala maior e as Filosofias na sala
menor
Votação:
Proposta 1: 8 (oito) votos - Proposta 2: 6 (seis) votos -Abstenções: 1 (uma)
Ficou acordado que as mudanças seriam feitas a partir do dia 18/07/2022.
Após a votação, Professor Fábio disse que essa situação criou uma tensão
desnecessária na unidade e é um elemento de tensão qualquer que seja o resultado
e quanto a precarização da LEdoC no número de Técnicos e isso precisa ser
reconsiderado.
Bruna disse que a proposta 1 a Pedagogia estaria compartilhando a sala com a
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Pedagogia, mas que gostariam de compartilhar a sala com LEdoC e isso é consenso
com os professores, mesmo que seja na sala menor. 
 
c) Definição do horário de funcionamento das secretarias dos cursos
considerando limite de oito horas da carga horária de trabalho do
secretário de curso;
Cícero esclareceu que, com a instituição da Secretaria Acadêmica Unificada, todas as
decisões de horário e formato de trabalho dos servidores foram definidos em
conjunto com a Chefia e que agora essas definições cabem aos Coordenadores de
Curso juntamente com os Secretários.
Encaminhamento: ficou definido que seria feito posteriormente e comunicado dessas
definições na próxima reunião do colegiado.
 
d) Retorno dos equipamentos eletrônicos aos seus setores de origem;
Cícero disse que os equipamentos, tais como data show e computadores estavam
alocados na sala da Secretaria Acadêmica e  com a separação das secretarias de
curso, a questão é de se refazer a distribuição dos equipamentos entre os cursos.
Danielle relatou sobre os equipamentos da Educação de Campo, que vai ser feito
uma busca sobre os equipamentos que vieram com os recursos destinados a
criação do curso e por isso, deve-se observar não só esses equipamentos, mas
todos os outros. Fábio questionou sobre o uso dos dos equipamentos quando o
disponibilizado para o Curso estiver sendo usado. Francisco esclareceu que os
equipamentos são de uso de todos, podendo ser utilizados por quem tiver
necessidade, o que volta é o controle de empréstimo e a guarda.
Foi aprovado o retorno do equipamento aos seus cursos de origem.
 
e) Férias em períodos distintos e cooperação para atender o curso cujo
secretário esteja em férias, falta e ou impedimento;
Cícero acha importante detalhar como vai lidar com as situações em faltas e
impedimentos, para que a secretaria consiga atender mesmo nessas situações, se
vai haver cooperação ou não. Tiago se colocou a disposição para secretariar a
Pedagogia e a Educação do Campo nesse momento. Janaína disse entender que as
situações vão ser organizadas junto ao coordenador que atende e quanto ao
atendimento dos outros cursos serão feitas de forma pontual. Cícero disse que é
delicado limitar esse atendimento a questões pontuais, devendo todas as solicitações
dos cursos durante o afastamento do secretário, não podendo estabelecer limites ao
atendimento, devendo ser discutido com será o formato dessa cooperação. Sílvio
disse entender que férias é um direito do servidor e que essa questão tem que ter
bom senso. Francisco disse que nos períodos de afastamentos que são previstos
devem ser predefinidos quem fará o atendimento. Cícero que essas questões são
importantes para evitar tensões. Francisco propôs que os cursos se organizem em
formato de duplas para atenderem as demandas dos dois cursos em conjunto em
faltas e afastamentos. Bruna disse que entende que o Tiago queira atender, mas que
quer que a Pedagogia seja atendida por todos os secretários. Tiago disse que quer
ser o de referência. Jivaldo disse que poderia se definir agora qual seria o TAE que
será o substituo e posteriormente a escala.
Foi aprovado que nos períodos de férias, afastamentos, a Coordenação do Curso
juntamente com a secretaria definirá qual TAE ficará como suporte a coordenação e
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alunos.
 
f) Comunicação de eventuais ausências - coordenação de curso e
secretaria administrativa;
Cícero pede que as ausências sejam comunicadas a Secretaria Administrativa e as
Coordenações de Curso para fins de registro na frequência organização, evitando
transtornos e garantindo o atendimento.
Foi aprovado esse encaminhamento.
 
g) Definição dos meios de comunicação com as secretarias dos cursos.
Cícero acha importante essa definição. José Gonzalo disse que o ideal era ter em
cada secretaria o WhatApp institucional funcionando no horário de trabalho para se
resolver as demandas. Jivaldo sugeriu que fosse utilizado o Telegran, pois oferece
mais ferramentas. Fábio disse concordar com os colegas, mas que se for a
comunicação da secretaria com o servidor que seja feita pelo e-mail institucional.
Denise defende o WhatApp institucional por ser mais rápido e também o e-mail e
disse que o Telegran é interessante e disse que deveria ter a opção de mensagem
por audio. Janaína disse que o e-mail e o WhatApp da Secretaria Acadêmica deixam
de existir e os meios de comunicação devem ser pactuados com cada secretário e
que não vê necessidade de criar e-mail para cada secretaria, podendo ser utilizado o
e-mail pessoal institucional e disse que o WhatApp institucional deve ser somente
para atendimentos rápidos, para as solicitações de atendimentos devem ser mais
formais, devendo ser feito pelo e-mail. Tiago disse que devemos pensar na
comunidade externa e disse que o ideal é criar um e-mail para cada curso, por
questões de registros e cobrou a questão do telefone, que deve ser resolvido. E
acha importante ter o WhatApp institucional. Francisco disse que é bom que nada
seja feita no e-mail pessoal, pois fica sem histórico e até nas faltas para possibilitar a
substituição e o WhatApp institucional de cada curso. Cícero disse que concorda
com a proposta do Tiago e quanto ao uso do WhatApp institucional ficaria para cada
coordenação definir.
Foi aprovado a criação de e-mail institucional de cada curso e cada secretaria ter seu
meio de comunicação próprio.
 
Obs.: A reunião foi gravada com a autorização prévia de todos os presentes e pode
ser solicitada o compartilhamento da arquivo via e-mail
sec.administrativa.uaech@ufg.br

Documento assinado eletronicamente por Raul Isaias Campos, Professor
do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 09:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 25/08/2022, às 09:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Jose Humberto Rodrigues Dos
Anjos, Professor do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 09:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Julia Sebba Ramalho Morais,
Coordenadora de Curso, em 25/08/2022, às 09:19, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Danielle Silva Beltrão,
Coordenadora de Curso, em 25/08/2022, às 09:33, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3076916 e o código CRC 0D9CEC23.

Referência: Processo nº 23070.040410/2022-89 SEI nº 3076916
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E-mail - 3135540

Data de Envio: 
  23/08/2022 11:33:46

De: 
  UFG/noreply <noreply.sei@sistemas.ufg.br>

Para:
    Alessandra Gomes de Castro <alessandragcastro@ufg.br>
    Ana Clara Chagas Barbosa de Morais - Estagiária <chagas_morais@discente.ufg.br>
    Ana Gabriela Colantoni <anacolantoni@ufg.br>
    Bruna Cardoso - Coordenadora Pedagogia <brunacardoso@ufg.br>
    Bruno Henrique Machado de Oliveira <bruno.machado@ufg.br>
    Chefia <chefia.uaech@ufg.br>
    Cícero Josinaldo da Silva Oliveira - Chefe <cicerojosinaldo@ufg.br>
    DANIEL GABRIEL BORGES <daniel.gabriel@ufg.br>
    Danielle Silva Beltrão - Coordenadora LEdoC <daniellesb@ufg.br>
    Denise de Oliveira Alves <denisealves@ufg.br>
    Eduardo LEDOC <eduardogiavara@ufg.br>
    Elisandra LEDOC <elisandra_carneiro@ufg.br>
    Fabio Filosofia <matosamorim@ufg.br>
    FELIPE BARBOSA <barbosafelipe@discente.ufg.br>
    Francisco Vieira dos Santos <francisco_santos@ufg.br>
    Georgia Clarice <georgia.clarice@hotmail.com>
    Gonzalo Filosofia <gonzalo@ufg.br>
    Hélio Simplício <simplicio@ufg.br>
    Ionara Psicologia <ionara_rabelo@ufg.br>
    Janaína Alves <janaina.alves@ufg.br>
    JANAINA NOGUEIRA PACHECO <janainapacheco@discente.ufg.br>
    José Firmino de Oliveira Neto <josefirmino@ufg.br>
    José Humberto Rodrigues dos Anjos <josehumberto2@ufg.br>
    José Jivaldo Filosofia <jivaldo@ufg.br>
    JOSE OCTAVIO ABRAMO <joseabramo@discente.ufg.br>
    Julia Filosofia <juliasebba@ufg.br>
    Paulo Fernando Ribeiro de Souza <paulofernando@ufg.br>
    Pedro Filosofia <pedroja@ufg.br>
    Priscilla da Veiga Borges <priscilla_veiga_borges@ufg.br>
    Raquel Pereira Soares <raquel.pereira@ufg.br>
    Raul Isaias Campos <icraul@ufg.br>
    Renata Arruda <renataarruda@ufg.br>
    Ricardo Delgado <ricardo_delgado@ufg.br>
    Roberta Rocha Ribeiro <roberta.ribeiro@ufg.br>
    Silvio Marinho <silvio_ribeiro@ufg.br>
    Tiago Galvão <tiago.galvao@ufg.br>
    Vanderlene Marques Miranda <vanderlenemarques@ufg.br>
    Vitor Almeida <vitor.almeida@ufg.br>
    Wagner Luiz Aquino Ferreira da Silva <wagner.luiz@ufg.br>

Assunto: 
  CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DO COLEGIADO DA UAECH - 25/08/2022 - 9h - Processo Sei 23070.040410/2022-89

Mensagem: 
   Prezados(as) Membros(as) do Colegiado;

À pedido do Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, encaminhamos em anexo a Convocação
nº 07/2022, para a reunião ordinária do Colegiado da Unidade, a realizar-se no dia 25/08/2022, quinta-feira, das 9h às
12h, via webconferência na plataforma Google Meet, no endereço eletrônico: meet.google.com/jzc-yvsh-ykr&#8203;,
para a qual contamos com sua presença.

- Encaminhamos, em anexo, a Lista de Verificação dos(as) Membros(as) para conferência. Caso seja necessário
corrigir alguma informação dessa Lista, avise-nos o mais breve possível pelo e-mail sec.administrativa.uaech@ufg.br
ou pelo WhatsApp (62) 98136-0236.

- Informo que as Atas estarão disponíveis ainda hoje a noite ou amanhã pela manhã e pedimos que NÃO ASSINEM
AS ATAS ANTES da respectiva aprovação na reunião.
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- Aqueles(as) que não puderem comparecer, favor justificar a ausência pelo e-mail sec.administrativa.uaech@ufg.br ou
pelo WhatsApp (62) 98136-0236.

- Solicitações de inclusão de pontos na pauta, devem ser encaminhadas para e-mail sec.administrativa.uaech@ufg.br
ou pelo WhatsApp (62) 98136-0236.

- Os documentos referentes aos pontos de pauta se encontram no Processo Sei 23070.040410/2022-89,

Conforme solicitação, as convocações de reuniões de Colegiado da UAECH são enviadas para todas as servidoras e
todos os servidores da nossa Unidade.

Quem não é membro do Colegiado pode participar com direito a voz e receberá o informe de reunião a título de convite
e destacamos que os(as) vice coordenadores(as) de curso/suplentes só terão direito a voto diante da ausência do(a)
conselheiro(a) titular.

Atenciosamente,

Francisco Vieira dos Santos - Secretário Administrativo
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
E-mail: sec.administrativa.uaech@ufg.br
Fone: (62) 98136-0236; (62) 3521-1000

Anexos:
    Lista de Membros.pdf
    Convocação.pdf
    Convocacao_3076910.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA

[DIGITE

Estiveram presentes à Reunião Ordinária nº 07/2022 do Colegiado da UAECH,  os(as)
participantes que abaixo assinaram.
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás -
Câmpus Goiás, 25 de agosto de 2022
 
Justificaram ausência:
 
Coordenação de Pesquisa - Ionara Vieira Moura Rabelo

 

 

Prof. Dr. Cícero Oliveira - Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH

Câmpus Goiás - UFG

O TEXTO AQUI]

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 25/08/2022, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 25/08/2022, às 08:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Bruna Cardoso Cruz,
Coordenadora de Curso, em 25/08/2022, às 08:56, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Vanderlene Marques Miranda,
Assistente em Administração, em 25/08/2022, às 08:57, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Tiago Rodrigues Galvao,
Secretário, em 25/08/2022, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Raul Isaias Campos, Professor
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do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 08:58, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Jose Jivaldo Lima, Professor do
Magistério Superior, em 25/08/2022, às 08:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Jose Humberto Rodrigues Dos
Anjos, Professor do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 09:03,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Ana Gabriela Colantoni,
Professor do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 09:08, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Gabriel Borges, Professor
do Magistério Superior-Substituto, em 25/08/2022, às 09:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Julia Sebba Ramalho Morais,
Coordenadora de Curso, em 25/08/2022, às 09:19, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Elisandra Carneiro De Freitas
Cardoso, Professora do Magistério Superior, em 25/08/2022, às 09:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Danielle Silva Beltrão,
Coordenadora de Curso, em 25/08/2022, às 09:32, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3137525 e o código CRC 9B54DEA7.

Referência: Processo nº 23070.040410/2022-89 SEI nº 3137525
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

PAUTA APÓS AS SOLICITAÇÕES DE INSERÇÃO DE PONTOS

item Assunto  Interessado
(a) Doc. Sei Processo

INFORMES
01 Informes da Chefia
02 Informes da Secretaria Administrativa
03 Informes das Coordenações

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
04 Apreciação da Ata da Reunião 06/2022 3076915 23070.035474/2022-

68
05 Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária

04/2022 3076916 23070.036641/2022-
98

06 Concessão para uso do Auditório no Horário
Noturno   

07
Escolha de nova Vice Coordenadora de Pesquisa
da UAECH-CG em virtude de afastamento de
Renata Maria Santos Arruda

2685413 23070.004303/2022-
97

08 Homologação da indicação de representação
estudantil vinculada ao Curso de Pedagogia 3134185 23070.045547/2022-

20
09 Suspensão da Reunião do Colegiado prevista para

29/09/2022   
ASSUNTOS ACADÊMICOS

10
Apreciação do Projeto de
Extensão Atividades Lúdicas e
Práticas de Brincadeiras na
cidade de Goiás

Bruna Cardoso
Cruz 3080054 23070.040667/2022-

31

11

Apreciação do Projeto de
Extensão Saúde Mental e
Atenção Psicossocial (SMAPS)
em Desastres e Emergências de
Saúde Pública

Ionara Vieira
Moura Rabelo 3080067 23070.040669/2022-

20

12
Apreciação do Plano de Ensino da
Disciplina Sociologia da Educação
I - 2022.1

Curso de
Pedagogia 3092133 23070.041871/2022-

79

13
Apreciação do Projeto de Ensino
Brincar na escola: diálogos e
possibilidades

Raquel Pereira
Soares 3113267 23070.043718/2022-

86

14

Apreciação da  Criação de
disciplina de núcleo livre vinculada
ao curso de Licenciatura em
Educação do Campo: Literatura
infanto-juvenil: fruição e
apreciação estética

Educação do
Campo 3137311 23070.045825/2022-

49

Apreciação da  Criação de
disciplina de núcleo livre vinculada
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15 ao curso de Licenciatura em
Pedagogia: Representações da
pobreza e das violências no
cinema e na literatura.

Pedagogia 3140355 23070.046064/2022-
42

16
Aprovação do Relatório de
Extensão "Capacitação para
Avaliação de Estágio Probatório e
Progressões: Resoluções"

Carlos Antônio
Pereira Júnior 3139402 23070.045982/2022-

54

APROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM

17

Homologação da aprovação Ad
Referendum do Projeto de
Ensino e o Plano de
Trabalho "Protagonize:
estratégias de pesquisa, ensino e
aprendizagem com Pessoas com
Deficiência (PcD); Povos
Originários, Comunidades
Tradicionais, Pessoas em
Situação de Rua e outros Grupos
na UFG-Campus Goiás"

Bruna Cardoso
Cruz , Denise
de Oliveira
Alves e José
Firmino de
Oliveira Neto 

3078482 23070.066473/2021-
84

18

Homologação da aprovação ad
referendum do quantitativo de
vagas disponibilizadas pelos
cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Filosofia no Edital
de Mudança de Curso,
Reingresso e Transferência
Facultativa e para o Edital de
Portador de Diploma

Julia Sebba
Ramalho
Morais

3104282 23070.043021/2022-
13

19

Homologação da aprovação ad
referendum da oferta de vagas
isoladas em Disciplinas dos
cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Filosofia,
conforme edital nº 02/2022/CG-
RG/COGRAD/CG que consta no
processo SEI de nº
23070.033466/2022-87

Julia Sebba
Ramalho
Morais e Jose
Jivaldo Lima

3105025 23070.042997/2022-
61

20

Homologação da aprovação ad
referendum do quantitativo de
vagas disponibilizadas
pelo curso de Licenciatura em
Pedagogia no Edital de Mudança
de Curso, Reingresso e
Transferência Facultativa e para
o Edital de Portador de Diploma

Pedogogia 3107746 23070.042776/2022-
92

21

Homologação da aprovação ad
referendum do quantitativo de
vagas disponibilizadas
pelo curso de Licenciatura em
Educação do Campo no Edital de
Mudança de Curso, Reingresso e
Transferência Facultativa e para
o Edital de Portador de Diploma

Educação do
Campo 3108879 23070.043418/2022-

05

22

Homologação da aprovação ad
referendum da oferta de vagas
isoladas
em Disciplinas do curso Educação
do Campo, conforme edital nº

Educação do
Campo 3111958 23070.043675/2022-

39
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02/2022/CG-RG/COGRAD/CG
que consta no processo SEI de nº
23070.033466/2022-87

ASSUNTOS GERAIS
23 Outros

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 26/08/2022, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3138626 e o código CRC 73160297.

Referência: Processo nº 23070.040410/2022-89 SEI nº 3138626
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E-mail - 3140791

Data de Envio: 
  25/08/2022 08:44:14

De: 
  UFG/noreply <noreply.sei@sistemas.ufg.br>

Para:
    Alessandra Gomes de Castro <alessandragcastro@ufg.br>
    Ana Clara Chagas Barbosa de Morais - Estagiária <chagas_morais@discente.ufg.br>
    Ana Gabriela Colantoni <anacolantoni@ufg.br>
    Bruna Cardoso - Coordenadora Pedagogia <brunacardoso@ufg.br>
    Bruno Henrique Machado de Oliveira <bruno.machado@ufg.br>
    Chefia <chefia.uaech@ufg.br>
    Cícero Josinaldo da Silva Oliveira - Chefe <cicerojosinaldo@ufg.br>
    DANIEL GABRIEL BORGES <daniel.gabriel@ufg.br>
    Danielle Silva Beltrão - Coordenadora LEdoC <daniellesb@ufg.br>
    Denise de Oliveira Alves <denisealves@ufg.br>
    Eduardo LEDOC <eduardogiavara@ufg.br>
    Elisandra LEDOC <elisandra_carneiro@ufg.br>
    Fabio Filosofia <matosamorim@ufg.br>
    FELIPE BARBOSA <barbosafelipe@discente.ufg.br>
    Francisco Vieira dos Santos <francisco_santos@ufg.br>
    Georgia Clarice <georgia.clarice@hotmail.com>
    Gonzalo Filosofia <gonzalo@ufg.br>
    Hélio Simplício <simplicio@ufg.br>
    Ionara Psicologia <ionara_rabelo@ufg.br>
    Janaína Alves <janaina.alves@ufg.br>
    JANAINA NOGUEIRA PACHECO <janainapacheco@discente.ufg.br>
    José Firmino de Oliveira Neto <josefirmino@ufg.br>
    José Humberto Rodrigues dos Anjos <josehumberto2@ufg.br>
    José Jivaldo Filosofia <jivaldo@ufg.br>
    JOSE OCTAVIO ABRAMO <joseabramo@discente.ufg.br>
    Julia Filosofia <juliasebba@ufg.br>
    Paulo Fernando Ribeiro de Souza <paulofernando@ufg.br>
    Pedro Filosofia <pedroja@ufg.br>
    Priscilla da Veiga Borges <priscilla_veiga_borges@ufg.br>
    Raquel Pereira Soares <raquel.pereira@ufg.br>
    Raul Isaias Campos <icraul@ufg.br>
    Renata Arruda <renataarruda@ufg.br>
    Ricardo Delgado <ricardo_delgado@ufg.br>
    Roberta Rocha Ribeiro <roberta.ribeiro@ufg.br>
    Silvio Marinho <silvio_ribeiro@ufg.br>
    Tiago Galvão <tiago.galvao@ufg.br>
    Vanderlene Marques Miranda <vanderlenemarques@ufg.br>
    Vitor Almeida <vitor.almeida@ufg.br>
    Wagner Luiz Aquino Ferreira da Silva <wagner.luiz@ufg.br>

Assunto: 
  Link para acesso a Reunião do Colegiado: meet.google.com/jzc-yvsh-ykr

Mensagem: 
  Prezados/as

Devido a problemas no link encaminhado junto a convocação, encaminho o correto:

meet.google.com/jzc-yvsh-ykr

Atenciosamente,

Francisco Vieira dos Santos
Secretaria Administrativa da UAECH-CG

Anexos:
    Convocacao_3076910.html
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