
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 08/2022

NÚMERO DO PROCESSO NO SEI: 23070.050273/2022-91

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA
ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS – 27/10/2022.

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 27 de outubro de
2022, quinta-feira, com início às 14h e término previsto para 17h, na
Plataforma Google Meet, no endereço eletrônico: meet.google.com/cqs-wepk-
ssa, para tratar dos seguintes assuntos:

tem Assunto  Interessado
(a) Doc. Sei Processo

INFORMES
01 Informes da Chefia
02 Informes das Coordenações
03 Informes Gerais

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
04 Apreciação da Ata da Reunião 07/2022 3186235 23070.040410/2022-

89
ASSUNTOS ACADÊMICOS

05
Apreciação do Plano Anual de
Trabalho de 2022 de Estágio
Probatório Docente

José Humberto
Rodrigues dos
Anjos

3255990 23070.035904/2022-
41

06
Apreciação do pedido de dispensa
da representação no Fórum de
Licenciatura por parte do Chefe
da UAECH

Cícero Josinaldo
da Silva Oliveira 3280370 23070.058089/2022-

99

07
Apreciação do relatório parcial
de afastamento para qualificação
em nível de doutorado referente
ao semestre de 2022.1

Carlos Antônio
Pereira Júnior 3280689 23070.030656/2021-

61

08
Apreciação do Plano Anual de
Trabalho de 2022 de Estágio
Probatório Docente

Raquel Pereira
Soares 3282820 23070.024337/2022-

06
APROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM

09

Homologação de Ad Referendum
da representação da Unidade
Acadêmica Especial de Ciências
Humanas na Câmaras de
Graduação do CEPEC

UAECH-CG 3187417 23070.047376/2022-
73
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10
Homologação de ad
referendum do relatório final de
qualificação em nível de
doutorado

Raul Isaías
Campus 3198888 23070.050912/2022-

18

11
Homologação de ad referendum 
do Plano de Trabalho de Monitoria
Remunerada do curso de Filosofia

Ana Gabriela
Colantoni 3206040 23070.051763/2022-

12

12
Homologação ad referendum 
do Parecer 28 referente à
Retribuição Por Titulação

Raul Isaias
Campos 3221187 23070.050896/2022-

63

13
Homologação ad referendum
do Projeto de Ensino da Monitoria
nas disciplina de Lógica II

Ana Gabriela
Colantoni 3256080 23070.051763/2022-

12

14
Homologação de ad
referendum do Projeto de ensino
de Monitoria em Leitura e
Produção de Textos II

Bruno Henrique
de Oliveira 3248406 23070.038889/2022-

93

15
Homologação de ad
referendum do Projeto de ensino
de Monitoria em Teoria do
Conhecimento I e II 

Júlia Sebba
Ramalho e
Pedro Jonas de
Almeida;

3252884 23070.055927/2022-
72

ASSUNTOS GERAIS
16 Outros

                                              Goiás, 24 de outubro 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 25/10/2022, às 09:39, 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 3186233 e o código CRC E7FA032D.

Referência: Processo nº 23070.050273/2022-91 SEI nº 3186233
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 07/2022 - UAECH-RG

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

PROCESSO: 23070.040410/2022-89

DADOS GERAIS
Data: 25/08/2022 Local: Google Meet
Horário de início: 09h02min Horário de término: 11h05min 
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
(Coordendador do Curso de Filosofia - Licenciatura); Bruna Cardoso Cruz (Coordenadora do
Curso de Pedagogia); 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); Janaina Alves da Cruz (Representante dos Técnicos
Administrativos) e Tiago Rodrigues Galvão (Representante dos Técnicos Administrativos).
Justificaram ausência:  Ionara Vieira Moura Rabelo (Coordenadora de Pesquisa);
2. Comunidade Acadêmica:
Wagner Luiz Aquino Ferreira da Silva, Brenda Pereira de Souza, Daniel Gabriel Borges,
Vanderlene Marques Miranda e Priscila Veiga Borges.
REGISTROS INICIAIS
Pontos incluídos na pauta:
Assuntos Administrativos:
Escolha de nova Vice Coordenadora de Pesquisa da UAECH-CG em virtude de afastamento
de Renata Maria Santos Arruda;
Homologação da indicação de representação estudantil vinculada ao Curso de Pedagogia;
Suspensão da Reunião do Colegiado prevista para 29/09/2022
 
Assuntos Acadêmicos: 
Apreciação da  Criação de disciplina de núcleo livre vinculada ao curso de Licenciatura em
Educação do Campo: Literatura infanto-juvenil: fruição e apreciação estética;
Apreciação da  Criação de disciplina de núcleo livre vinculada ao curso de Licenciatura em
Pedagogia: Representações da pobreza e das violências no cinema e na literatura;
Aprovação do Relatório de Extensão "Capacitação para Avaliação de Estágio Probatório e
Progressões: Resoluções"
 
 

INFORMES
01 Informes da Chefia
1. Apresentação da servidora Vanderlene que fez sua apresentação, dizendo que trabalhará no Secretaria do Curso de Pedagogia;
2. Previsão de visita virtual do CIAR nas próximas semanas, antes do término das aulas;
3. No dia 2 de setembro a professora Raquel Pereira Soares iniciará suas atividades laborais.
02 Informes da Secretaria Administrativa
Sem informes
03 Informes das Coordenações
Curso de Filosofia - Júlia informou sobre a reunião ampliada do GT de Planejamento Estratégico no dia 1º de setembro, às 15h, com toda a
comunidade na antiga cantina e que o tema vai ser finanças e pediu a divulgação;
 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo
04  Apreciação da Ata da Reunião

06/2022 UAECH-CG 23070.036641/2022-
98

Discussão: não houve.
Resultado: APROVADA COM 1 (UMA) ABSTENÇÃO
 
Ordem Assunto Interessado Processo
05  Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária 07/2022 UAECH-CG 23070.028407/2022-

97
Discussão: não houve.
Resultado: APROVADA 
 
Ordem Assunto Interessado Processo
06 Concessão para uso do Auditório no Horário Noturno UAECH-CG  
Cícero informou o problema ocorrido no Auditório, no período noturno, de um evento da Prefeitura, com o som muito alto
atrapalhando assim, os professores não tiveram condições de ministrar as aulas. O problema é saber como se vai lidar com os
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empréstimos no período noturno. Cícero ainda reforçou os problemas de acústica que o prédio apresenta. Mas disse da importância
do uso do mesmo para as atividades, ele serve tanto a Unidade, quanto ao público externo. Precisando saber como acomodar o
uso do Auditório com as aulas. Fábio Amorim disse que já aconteceu anteriormente com ele o mesmo problema e disse que o
problema é a amplificação, sugerindo que se, possível, quando for evento noturno, fazer sem o uso de microfone. Jivlado sugeriu
que se fizesse um termo de responsabilidade e que se proibisse música, palmas, cantoria e que se reservasse para palestras e
conferências. Fábio Amorim disse que mesmo quando é conferência o som atrapalha. José Humberto disse que a questão não é o
empréstimo e sim o uso do Auditório no turno noturno e que não se pode proibir de se ter som, palmas e que durante a atividade
pode acontecer e que no evento da prefeitura o som não estava muito alto, o que aconteceu foi que em virtude de uma
apresentação de rap, que estava no mesmo tom do que tinha vindo, sobe em virtude da apresentação e que atrapalhou foi que o
espacho não é adequado para esse tipo de evento e que se deve pensar no uso do mesmo no período noturno. Danielle disse que
foi contemplado na fala do José Humberto, foi qualquer uso, mesmo da Unidade causam transtornos e podem fugir do controle na
questão do controle de volume, da participação das pessoaos, podem ser quaisquer eventos e a questão ficou bem colocado, que é
a questão de se usar ou não o Auditório e que afeta a rotina e não tem uma posição definida, mas pensa que se pode adaptar ao
uso, pois todos os cursos podem ter situações assim. José Humberto lembrou que esse Auditório é o único que a unidade e o
Câmpus tem para uso. Fábio Amorim fez o remanejamento da sala, mas não adiantou e entende que é o único Auditório que se tem,
mas não podem atrapalhar as atividades regulares dos cursos e concorda com o José Humberto, que não é o evento, mas a
situação que aconteceu e que a questão do uso do Auditório no período noturno e vê duas questões, ou não emprestamos para
uso ou emprestamos e criamos um meio para esse empréstimo, pois já se teve eventos que o uso não atrapalhou as aulas.
Francisco disse que quando se solicitam a reserva do espação não é apresentada a programação do evento e concorda que se
reserva no auditório no uso noturno não pode se ter microfone. Cícero disse ser uma questão díficil de lidar pois a decisão pode
afetar a unidade e uma regra deve valer para todos os que utiliza. Questionou se é viável o uso sem microfone. Janaína Alves sugeriu
que se o evento com microfone acontecesse na Quadra. Cícero lembrou da questão da logística que se é fazer um evento na
quadra, mas disse que poderia ser uma saída. José Humberto disse que não é possível se fazer um evento para muitas pessoas
sem o uso de microfone devido a problemas de acústica do espaço e o problema da pauta é um problema estrutural e sugeriu a
suspensão do ponto do pauta devida a complexidade do assunto. Fábio Amorim disse que não dá para resolver a questão da
estrutura e que se tem o uso da estrutrura e que tem de regulamentar o uso e que talvez os eventos maiores no período noturno
que precisem de microfone, devem ser alocados para a quadra e eventos menores sem o uso de microfone podem ser realizados
no Auditório e nos outros horários que não tem aulas podem ser realizados com ou sem o uso do microfone. Bruna disse que o
barrulho da sala chega da Pedagogia e da Educação do Campo e que poderia se pensar em avisar antes para que se pudesse fazer
o remanejamento da sala antes do evento e que se poderia arbrir o portão que fica na escada. José Gonzalo disse que ouviu
parciamente as intervenções e disse que a questão do microfone somente não resolve o problema, pois só o fato de se ter pessoas
no corredor e na escada e falam muito alto e atrapalham as aulas e que utilizar a quadra vai inviabilizar os cursos que utilizam as
salas próximas a ela. Cícero disse que deevemos apresentar propostas. Sobre a questão dos eventos na Quadra, José Humberto
questionou a questão da logística para que os mesmos se realizem. Fábio Amorim sugeriu que sua proposta fosse temporário e que
se reavaliasse depois. Cícerto reforçou que as regras valem tanto para uso interno e externo. José Gonzalo questionou se o barulho,
mesmo sem o microfone, atrapalhasse a aula, o que deveria ser feito. Denise disse ouviu todas as manifestações e concorda com a
proposta do Fábio Amorim e disse que o Auditório está localizado na UAECH, mas ele não é da UAECH, ele é do Câmpus um todo e a
decisão não pode ser tomada somente por nossa unidade, embora se tenha um problema que afeta a unidade, o problema é do
Câmpus e tem de ser discutida pelo Conselho Gestor e tem de ser discutida como uma dificuldade que o Câmpus tem de resolver.
Francisco disse que como a UAECH ficou como responsável pela reserva, a unidade tem sim, legitimidade para deliberar sobre as
condições da reserva e se for uma decisão de todo o Câmpus, as reservas devem ser de responsabilidade do Câmpus. Denise disse
que se refere a parcerias entre a Prefeitura e o Câmpus e que é mais interessante para nossa Unidade e que quando se solicita pelo
Governo ou Prefeitura não é a UAECH que tem de decidir. José Gonzalo disse que nao vai tomar uma decisão contrária para
prejudicar essas parcerias, mas a questão do direito dos professores darem aula, que é a função primordial, e se forem impedidos
de dar aula por decisões majoritárias, continuaremos sermos minorias e volta a questão de que mesmo sem o uso de microfone
atrapalhar a aula, como isso vai ser resolvido. Raul disse que está dando muitas voltas e precisa decidir o ponto de pauta e não
concorda com o adiantamento pois o problema não vai se resolver e tem de resolver por agora e concorda com o Fábio que não
seja usada o microfone no período noturno e discorda da Denise, pois o principal afetado é a UAECH e com isso é a própria unidade
que deve decidir. Cícero respondeu a questão proposta pelo José Gonzalo, dizendo que qualquer problema com barulho é o
professor mobilizar a chefia e a secretaria administrativa para fazer a mediaçaõ para se resolver o problema. Fábio Amorim disse
que isso continuar ocorrendo, pode ser que tenha de rever a proposta apresentada. José Gonzalo disse que no dia do evento
perguntou a alguém do evento se continuaria cantando e então a pessoa da mesa disse que terminaria breve e disse que retornou a
sala, mas que não viu a Denise entre as pessoas no Auditório. E propos que caso haja evento a noite os professores e professoras
fossem avisados para que pudessem ter a opção de trocar de sala, se possível, e concorda que seria problemática não reservar o
Auditório para a prefeitura, a UEG, IFG e por isso os professores poderiam ser informados do evento. Francisco propôs que se
fizesse o envio semanal dos eventos que forem ocorrer no Auditório e quando houver a solicitação de uso de aparelhos sonoros e
demais atividades. Cícero dissse que para isso precisa de um período mínimo de solicitação de reserva e teria que contar com a
consideração de quem solicita. Francisco lembrou que a agenda do Auditório está no site da unidade. Cícero solicitou esclarecimento
sobre a parceria com o Colégio Jubé e Denise confirmou que está em andamento. José Gonzalo disse que o problema não é que se
possa ceder, mas que os professores não sejam tomadas de surpresa e que no evento não viu a Denise e pediu desculpas. Denise
disse que está tudo bem pois o Auditório estava cheio, o que aconteceu e disse que estava a frente e que a questão que ele
levantou e que é importante estar informados e que a questão é que o constrangimento foi com quem se falou, que foi a Iolanda,
com que se fez a parceria e em momento algum questionou o diálogo, mas disse que ela ficou constrangida depois que ele se
retirou e disse que estava atrapalhando a aula, reforçando que a comunicação deve ser melhorada para evitar esses
problemas. Sobre a suspensão do ponto de pauta, a solicitação foi retirada. Cícero esclareceu que quando se diz que vai se agendar
eventos com microfone na quadra, isso supõe a logística para o evento e a cooperação da Direção. Ana Colatoni disse que deve ser
responsabilidade de quem solicitou a reserva, devendo o mesmo ser informado. Denise disse que tem que haver a combinação pois
pode ser que não tenha disponibilidade e concorda que o responsável pelo evento deve procurar o Lourentino para verificar a
disponibilidade. Francisco disse que quando a pessoa solicita a reserva, vamos responder e então, nessa resposta se é informado
de todas essas questões, em caso de negativa, quem reserva define se vai utilizar ou não, pois não deve ser condicionado a reserva
a organização do espaço. Fábio Amorim sugeriu a construção de um Termo de Responsabilidade de uso do espaço a ser aprovado
pelo Colegiado da Unidade. 
Proposta de Encaminhamento:
Nos horários das aulas será permitida a reserva do Auditório sem a utilização de microfone e os professores que
ministram aula no dia serão informados da reserva. Em caso de utilizaão de microfone, será disponibilizado a reserva
da quadra e a pessoa organizadora é responsável pela organização do espaço (entrar em contato com a
Coordenação Administrativa e verificar a possibiliade de cadeiras e de transporte das mesmas, etc.)
Resultado: ARPOVADA
 
Ordem Assunto Interessado Processo
07 Escolha de nova Vice Coordenadora de Pesquisa da UAECH-CG em virtude de afastamento  23070.004303/2022-
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07 de Renata Maria Santos Arruda  97
Foi informado que a Professora Renata Maria Santos Arruda está se afastando para capacitação e é necessário sua substituição como Vice
Coordenadora de Pesquisa da UAECH-CG. Como não houve disponibilidade ficou acordado de se levar para os professores dos cursos para
verificar se alguém tem interesse em participar.
 
Ordem Assunto Interessado Processo
08 Homologação da indicação de representação estudantil vinculada

ao Curso de Pedagogia  23070.045547/2022-20

"A coordenação do curso de Pedagogia, informa que os estudantes do referido curso, elegeram a estudante Brenda Pereira de
Souza, como sua representante estudantil. Desse modo, venho por meio deste, solicitar homologação do nome da eleita, para que a
mesma possa representar os demais estudantes com direito a voz e voto nos colegiados de Unidade e Curso."
 
Resultado: ARPOVADA
 
rdem Assunto Interessado Processo
09 Suspensão da Reunião do Colegiado prevista para 29/09/2022   
Devido ao período de férias de grande maioria dos professores e da Chefia e Vice-Cheria foi proposto a suspensão da Reuniao do Colegiado do
dia 29/09/2022.
Resultado: ARPOVADA
 
 

ASSUNTOS ACADÊMICOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo

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

Bruna
Cardoso Cruz

23070.043718/2022-
86

 
"O presente projeto se origina do debate entre os discentes do curso de Licenciatura em
Pedagogia da Universidade Federal de Goiás - Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas sobre o uso dos jogos e das brincadeiras no espaço da escola como proposta
didática nos processos de ensino e de aprendizagem das crianças da Educação Infantil e
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental."
 
Bruna cita que o projeto culmina com a discipian PIEX e está vinculado a carga horária que
eles de cumprir e os estudantes estarão nas praças brincando com as crianças.
 
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

11
Apreciação do Projeto de Extensão Saúde
Mental e Atenção Psicossocial (SMAPS)
em Desastres e Emergências de Saúde
Pública

Ionara Vieira
Moura Rabelo

23070.040669/2022-
20

Resumo:
Colaborar na construção de materiais didáticos para Fiocruz, Ministério da Saúde e
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), sobre saúde mental e atenção psicossocial
em desastres e emergências de saúde pública. Prestar consultoria em situações de
desastres abruptos para construção de Planos de Resposta a partir do componente de
Saúde Mental e Atenção Psicossocial
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo
12 Apreciação do Plano de Ensino da Disciplina Sociologia da

Educação I - 2022.1
Curso de
Pedagogia 23070.041871/2022-79

Ementa:
Apresentar as condições históricas sociais e intelectuais que contribuíram para o nascimento da Sociologia. O objetivo e o método da Sociologia
em Durkheim, Marx e Weber. A organização da vida social. A educação como processo social.
 
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo
13 Apreciação do Projeto de Ensino Brincar na escola: diálogos

e possibilidades
Raquel Pereira
Soares 23070.043718/2022-86

O projeto está ligado ao projeto de extensão e culmina com o fechamento do semestre.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

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

23070.045825/2022-
49

Ementa:
Literatura e literatura infanto-juvenil: elementos conceituais e históricos. A mediação de
leitura no processo de formação de leitores. Literatura infanto-juvenil: de autores e obras
internacionais à produção nacional e goiana. Formação estética.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

15

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

Pedagogia 23070.046064/2022-
42

Ata de Reunião 07 (3186235)         SEI 23070.050273/2022-91 / pg. 5



Ementa:
Artimanhas da exclusão: análise psicossocial, ética e estética da desigualdade social.
Interrelações entre sociedade, cinema e literatura. Violências, pobreza e estigmatização
das minorias étnicas e sociais. Discursos fílmico e literário como representação da
realidade. Análise de implícitos, evocações, símbolos, mitos e imagens, bem como as
interações, intersecções e diálogos dos diversos sistemas literários e cinematográficos.
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

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

Carlos
Antônio
Pereira Júnior

23070.045982/2022-
54

Foi uma atividade que o Carlos realizou orientando os professores da Unidade. Ana Colatoni
explicou que aprovou pois não havia na época do cadastro não havia Projeto de Ensino,
pois o mesmo não prevê membro externo.
 
Resumo sobre a Produção:
Foram realizados 3 cursos sobre o funcionamento da avaliação docente realizada pelas
comissões conforme as resoluções vigentes na UFG. Foi proposto um curso para debater a
resolução. Um segundo curso para apreciarmos as planilhas de avaliação e por fim um
terceiro curso para manuseio do sistema SEI.
Resultado: APROVADO
 

HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM
 
Ordem Assunto Interessado Processo

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 

23070.066473/2021-
84

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

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

23070.043021/2022-
13

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

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

23070.042997/2022-
61

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessados Processo

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

Curso de
Pedagogia

23070.042776/2022-
92

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessados Processo

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

23070.043418/2022-
05

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessados Processo

22

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

23070.043675/2022-
39
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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 chefia.uaech@ufg.br

Documento assinado eletronicamente por Raul Isaias Campos, Professor
do Magistério Superior, em 27/10/2022, às 14:51, 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 27/10/2022, às 14:52, 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 27/10/2022, às 14:53,
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 27/10/2022, às 15:13, 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 Danielle Silva Beltrão,
Coordenadora de Curso, em 27/10/2022, às 15:19, 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 27/10/2022, às 15:40, 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 28/10/2022, às 05:04, 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 3186235 e o código CRC 32579FEB.

Referência: Processo nº 23070.050273/2022-91 SEI nº 3186235
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

OLEGIADO 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 Vago Não se aplica
Presidente do NDE do Curso
de Pedagogia

José Humberto Rodrigues
dos Anjos Não se aplica

Secretária Administrativa Vago Não se aplica
Representante Estudantil Janaína Nogueira

Pacheco Vago
Representante Estudantil José Octávio Abramo Vago
Representante Estudantil Brenda Pereira de Souza Vago
Representante dos Técnicos
Administrativos Janaina Alves da Cruz Vago
Representante dos Técnicos
Administrativos Tiago Rodrigues Galvão Vago

Referência: Processo nº 23070.050273/2022-91 SEI nº 3186237
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E-mail - 3287520

Data de Envio: 
  25/10/2022 10:50:01

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

Para:
    Alessandra Gomes de Castro <alessandragcastro@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>
    brendabrenda@discente.ufg.br
    arthur_angelotti@discente.ufg.br
    Carlos LEDOC <carlospereira@ufg.br>

Assunto: 
  CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DO COLEGIADO DA UAECH - 27/10/2022 - 14h - Processo Sei 23070.050273/2022-91

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

À pedido do Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, encaminhamos em anexo a Convocação
nº 08/2022, para a reunião ordinária do Colegiado da Unidade, a realizar-se no dia 27/10/2022, quinta-feira, das 14h às
17h, via webconferência na plataforma Google Meet, no endereço eletrônico: meet.google.com/cqs-wepk-ssa 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 chefia.uaech@ufg.br.

- Pedimos que NÃO ASSINEM A ATA ANTE da respectiva aprovação na reunião.
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- Aqueles(as) que não puderem comparecer, favor justificar a ausência pelo e-mail chefia.uaech@ufg.br.

- Solicitações de inclusão de pontos na pauta, devem ser encaminhadas para e-mail chefia.uaech@ufg.br.

- Os documentos referentes aos pontos de pauta se encontram no Processo Sei 23070.050273/2022-91,

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 Executivo
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH

Anexos:
    Lista de Verificação.pdf
    Convocacao_3186233.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA

Estiveram presentes à Reunião Ordinária nº 08/2022 do Colegiado da UAECH,  os(as)
participantes que abaixo assinaram.
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás -
Câmpus Goiás, xx de xxxx de xxxx
 
Justificaram ausência:
Coordenação do Curso de Filosofia - Licenciatura - José Jivaldo Lima
Coordenação de Extensão e Cultura - Ana Gabriela Colantoni

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

Câmpus Goiás - UFG

 

Documento assinado eletronicamente por Ionara Vieira Moura Rabelo,
Professor do Magistério Superior, em 27/10/2022, às 14:08, 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 Danielle Silva Beltrão,
Coordenadora de Curso, em 27/10/2022, às 14:10, 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
do Magistério Superior, em 27/10/2022, às 14:12, 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 27/10/2022, às 14:13, 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 Elisandra Carneiro De Freitas
Cardoso, Professora do Magistério Superior, em 27/10/2022, às 14:18,
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 27/10/2022, às 14:24, 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 27/10/2022, às 14:39, 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,
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Coordenadora de Curso, em 27/10/2022, às 14:51, 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 27/10/2022, às 15:40, 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 Fábio Amorim De Matos Júnior,
Professor do Magistério Superior, em 27/10/2022, às 15:42, 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 28/10/2022, às 05:05, 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 3288883 e o código CRC CCFFE90A.

Referência: Processo nº 23070.050273/2022-91 SEI nº 3288883
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

PAUTA APÓS AS SOLICITAÇÕES DE INSERÇÃO DE PONTOS

tem Assunto  Interessado (a) Doc. Sei Processo
INFORMES

01 Informes da Chefia
02 Informes das Coordenações
03 Informes Gerais

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
04 Apreciação da Ata da Reunião 07/2022 3186235 23070.040410/2022-

89
05 Escolha de nova Vice Coordenadora de Pesquisa da UAECH-CG em virtude de afastamento de Renata Maria

Santos Arruda 2685413 23070.004303/2022-
97

06 Pedido de esclarecimento de uso da sala 7 da UAECH-CG   
ASSUNTOS ACADÊMICOS

07 Apreciação do Plano Anual de Trabalho de 2022 de Estágio Probatório
Docente

José Humberto Rodrigues dos
Anjos 3255990 23070.035904/2022-

41
08 Apreciação do pedido de dispensa da representação no Fórum de

Licenciatura por parte do Chefe da UAECH Cícero Josinaldo da Silva Oliveira 3280370 23070.058089/2022-
99

09 Apreciação do relatório parcial de afastamento para qualificação em nível de
doutorado referente ao semestre de 2022.1 Carlos Antônio Pereira Júnior 3280689 23070.030656/2021-

61
10 Apreciação do Plano Anual de Trabalho de 2022 de Estágio Probatório

Docente Raquel Pereira Soares 3282820 23070.024337/2022-
06

11 Apreciação dos Planos de Ensino das disciplinas ofertadas
no semestre: 2022/2 Pedagogia 3291564 23070.059015/2022-

70
12 Apreciação dos Planos de Ensino das disciplinas ofertadas

no semestre: 2022/2 Filosofia 3289602 23070.058799/2022-
19

13 Parecer sobre solicitação de prorrogação de pesquisa Subjetividade no
Idealismo Alemão Júlia Sebba Ramalho 3294429 23070.059218/2022-

66
APROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM

14 Homologação de Ad Referendum da representação da Unidade Acadêmica
Especial de Ciências Humanas na Câmaras de Graduação do CEPEC UAECH-CG 3187417 23070.047376/2022-

73
15 Homologação de ad referendum do relatório final de qualificação em nível de

doutorado Raul Isaías Campus 3198888 23070.050912/2022-
18

16 Homologação de ad referendum  do Plano de Trabalho de Monitoria
Remunerada do curso de Filosofia Ana Gabriela Colantoni 3206040 23070.051763/2022-

12
17 Homologação ad referendum  do Parecer 28 referente à Retribuição Por

Titulação Raul Isaias Campos 3221187 23070.050896/2022-
63

18 Homologação ad referendum do Projeto de Ensino da Monitoria nas disciplina
de Lógica II Ana Gabriela Colantoni 3256080 23070.051763/2022-

12
19 Homologação de ad referendum do Projeto de ensino de Monitoria em

Leitura e Produção de Textos II Bruno Henrique de Oliveira 3248406 23070.038889/2022-
93

20 Homologação de ad referendum do Projeto de ensino de Monitoria em Teoria
do Conhecimento I e II 

Júlia Sebba Ramalho e Pedro
Jonas de Almeida; 3252884 23070.055927/2022-

72
ASSUNTOS GERAIS
21 Outros

                                             
Goiás, 24 de outubro 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 28/10/2022, às 05:04, 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 3288893 e o código CRC 70AFBC18.

Referência: Processo nº 23070.050273/2022-91 SEI nº 3288893
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