
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 06/2022

Número do Processo no SEI: 23070.035474/2022-68

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA
ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS – 28/07/2022.

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 28 de julho de 2022,
quinta-feira, com início às 09h e término previsto para 12h, na Plataforma
Google Meet, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/bkh-ihpr-iic,
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 05/2022 3018754 23070.028407/2022-

97
05 Apreciação da Ata da Reunião Exstraordinária 04/2022 3042936 23070.036641/2022-

98
06 Indicação de representante da categoria Técnico Administrativo no Colegiado 3037645 23070.037217/2022-

61
ASSUNTOS ACADÊMICOS

07 Apreciação do Parecer 26 - Relatório Semestral de Afastamento para
Doutorado Priscilla da Veiga Borges 3068453 23070.011532/2017-

09

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 3022926 23070.035835/2022-
76

09 Apreciação do Parecer 23 de Progressão por Avaliação de Desempenho Fábio Amorim de Matos
Junior 3050591 23070.035018/2022-

18
10 Definição de representantes da UAECH no Fórum de Licenciatura da

UFG Eduardo Giavara 3055211 23070.038616/2022-
49

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

Renata Maria dos Santos
Arruda 3052864 23070.038425/2022-

87
12 Apreciação de Plano de Trabalho 2022 - estágio probatório docente José Firmino de Oliveira

Neto 3068368 23070.024914/2022-
51

APROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM
13 Homologação de relatório final de projeto de extensão - Vilaboa

Cineclube: Filosofia e Cinema
Cícero Josinaldo da Silva
Oliveira 3026071 23070.036144/2022-

90
14 Homologação do Plano de Trabalho do Núcleo Interdisciplinar de

Patrimônios, Artes e Memórias - NIPEE/NIPAM Denise de Oliveira Alves 3043697 23070.037739/2022-
62

15 Homologação do Plano de Trabalho do Núcleo Interdisciplinar de
Patrimônios, Artes e Memórias - NIPEE/NIPAM Eduardo Giavara 3046848 23070.037973/2022-

90
16 Homologação do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia Curso de Pedagogia 3051948 23070.038259/2022-

19
ASSUNTOS GERAIS

17 Outros
                                              Goiás, 26 de julho 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 26/07/2022, às 12:34, 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 3018740 e o código CRC 64843A28.

Referência: Processo nº 23070.035474/2022-68 SEI nº 3018740
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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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Documento assinado eletronicamente por Francisco Vieira Dos Santos,
Secretário, em 28/07/2022, às 09:43, 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 3018749 e o código CRC 25D99CEB.

Referência: Processo nº 23070.035474/2022-68 SEI nº 3018749
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 05/2022 - 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: 30 de junho de 2022 Local: Google Meet ( https://meet.google.com/eus-gvrf-adz)
Horário de início: 9h08min Horário de término: 11h29min
Presidido por: Cícerto 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); Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso
(Coordenadora de Estágio do Curso de Educação do Campo); 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).

Justificaram ausência: Denise de Oliveira Alves (Coordenadora do Curso de Pedagogia); 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)
2. Comudade Acadêmica:
Bruno Henrique Machado Oliveira, Eunice Duarte Ferreira e Tiago Rodfigues Galvão.

REGISTROS INICIAIS
Pontos incluídos na pauta:
Informes: Defesa de tese de doutorado da professora Bruna Cardoso Cruz; 
Assuntos Administrativos: Consulta Simplificada para Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) para o curso de
Pedagogia (Denise de Oliveira Alves); Organização da Secretaria Acadêmica e Administrativa (Danielle Silva Beltrão); e
Assuntos Acadêmicos: Apreciação de Relatório Semestral (2022.1) de Afastamento para Doutorado (Bruna Cardoso
Cruz)
 
Pontos retirados da pauta:
Assuntos Acadêmicos: Apreciação de Relatório Final de Afastamento para Doutorado (Bruna Cardoso Cruz)
 
 - Não foi possível possível atender a solicitção de inclusão de pauta solicitada pela Professora Priscilla da Veiga Borges, da
avaliação do relatório semestral de pós graduação, devido ao fato de ter que produzir Parecer a respeito, não tendo,
portanto, tempo hábil para emissão do mesmo.
- Foi invertido o ponto de pauta nº 14, que tratava do Apreciação do pedido de retificação de RADOC 2015, de
interesse do servidor Silvio Carlos Marinho Ribeiro, ficando o mesmo como ponto de pauta nº 07;
- Professor  Silvio Carlos Marinho Ribeiro (Coordenador de Estágio do Curso de Filosofia - Licenciatura), esteve presente
no início da reunião, porém informou que estava de atestado, não podendo assim, assinar os documentos da reunião.
 

 
INFORMES

Ordem Assunto
01 Relatório de Gestão UAECH - Junho de 2021 a maio de 2022 (link: Relatório de gestão UAECH - junho de 2021 a maio de

2022)
Cícerto informou que foi encaminhado para o e-mail o relatório de gestão, referente ao período de junho de 2021 a maio
de 2022 e que o mesmo será utiizado para que a Gestão do Câmpus produza o relatório geral, e o link está no processo
da reunião, além de estar divulgado no site da unidade na aba Documentos Institucionais (www.uaech.goias.ufg.br).

02 Instituição da comissão de trabalho sobre ingresso e permanência na UFG Câmpus Goiás;
Cícerto informou que se reuniu recententemente com os setores administrativos, direção, Cograd e unidades para se
pensar em estratégias para a perspectivas de ingresso para o próximo semestre e o que se pode fazer quanto ao
problema do baixo numero de estudantes ingressantes e também em relação a permanência dos estudantes. A comissão
é liderada pela Cograd com representantes das unidades, da assistência social e da direção.

03 Recomposição da Comissão Especial de Acompanhamento/Atualização do Plano de Capacitação e Qualificação da UAECH
(SEI 2987538)
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Foi imformado que a Comissão foi reconstituída com a indicação do sevidor Francisco Vieira dos Santos, em substituição
a servidora Kauara, que foi removida para Goiânia. Francisco informou que o prazo está aberto para o PDP 2023 e que
ocorreram mudanças.

04 Novos procedimentos para reserva do auditório da UAECH
Francisco informou que as reservas do auditórios podem ser realizadas pelo site da undiade, onde a agenda está
disponível, podendo consulta se o dia está disponível, preencher o formulário e enviar a solicitação, que será respondida.
Cícero reforçou que é mais um serviço que a unidade está oferecendo.

05 Defesa de tese de doutorado da professora Bruna Cardoso Cruz
O chefe da unidade informou que a tese de doutorado da professora Bruna foi sobre o curso de Educação do Campo,
que será apresentado para a comunidade os resultados, que chega em momento oportundo. E que a professor retornou
esse mês do afastamento. A mesma foi parabenizada pela conclusão do doutorado.

06 Informes gerais das Coordenações
Educação do Campo: Danielle: informou que o NDE está em processo bem intenso de revisão do PPC do curso de
Educação do Campo e teve um avanço com relação a PROGRAD para ter apoio estrutural e algumas garantias sobre as
especificidades do curso. Foi realizada uma reunião com a PROGRAD, Centro de Seleção, que agora é Instituto Verbena,
CGA, Assessoria Jurídica sobre as questões emergiais do curso que é a questão do ingresso em 2022.1, devido ao baixo
número de alunos que se matricularam. Não será realizada novo processo seletivo, devido ao prazo. Mas, foram
discutidas várias questões para a melhoria do curso.
Júlia: informou que terá uma reunião do GT de Planejamento Estratégico sobre a alocação de recursos para o Câmpus
Goiás com o Pró-reitor de Administração e Finanças via Google Meet. Todos serão convidados.
Janaína Alves: informou que o laboratório de informática está funcionando para uso dos estudantes.

 
ASSUNTOS ACADÊMICOS

 
Ordem Assunto Interessado Processo

07 Apreciação do pedido de retificação de RADOC 2015 Silvio Carlos Marinho Ribeiro 23070.032927/2022-02
Discussão: Silvio Carlos esclareceu que não preencheu o SICAD em 2015, devido ao fato de estar em processo de
afastamento para Doutorado, que não foi aprovada no período solicitado e com isso o prazo do SICAD não foi cumprido.
Resultado: APROVADO
 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo

08 Apreciação da Ata da Reunião 04/2022 UAECH-CG 23070.024945/2022-11
Discussão: não houve.
Resultado: APROVADA

 
Ordem Assunto Interessado Processo

09 Execução da reclassificação dos documentos da UAECH-CG UAECH-CG 23070.029154/2022-79
Discussão: Francisco Vieira dos Santos informou sobreo o envio do e-mail e informou que todos os documentos
inseridos no Sei como "Público" precisam ser verificados se realmente podem ser públicos, devendo que se faça a
reclassificação dos mesmos por cada servidor. Pois a partir de setembro todos os processos ficaram público.
Encaminhamentos: Que a Secretaria Administrativa fique responsável por efetuar essa reclassificação dos documentos
da UAECH-CG e que seja feita uma orientação sobre os documentos a serem inseridos futuramente no Sei.
Resultado: APROVADO

 
Ordem Assunto Interessado Processo

10 Consulta Simplificada para Coordenador(a) e Vice-
Coordenador(a) para o curso de Pedagogia Curso de Pedagogia 23070.033444/2022-17

Discussão: Cícero informou que a Profa. Denise estava pro-tempore. Foi realizada uma reunião com os professores e
fizerem todos os registros e teve a indicação da Profa. Bruna Cardoso Cruz como Coordenadora e a Profa. Denise como
Vice-Coordenadora para o mandato de 2 anos. 
Resultado: APROVADO
 
Ordem Assunto Interessado Processo

11 Organização da Secretaria Acadêmica e Administrativa Danielle Silva Beltrão  
Discussão:
Danielle informou que em algumas conversas com a Profa. Denise, resolveram trazer algumas reflexões sobre a Secretaria
Acadêmica e Administrativa e os procedimentos que vem sendo estruturados, para um início de conversa sobre o
assunto. A mesma apontou algumas ressalvas sobre a rotina dos dois setores: sobre a reserva dos espaços, inicialmente
achou que era só o auditório, mas ficou sabendo que os laboratórios também necessitava de reserva com antecedência
de 9 (nove) dias, mas que chega na unidade e deseja fazer reuniões. Questionou sobre o prazo de antecedência para a
reserva dos espaços. Sobre o horário de entrega dos equipamentos, a mesma disse estar com dificuldades quantos ao
horário de devolução do mesmo, pois o professor fica após o horário e não há tecnico para receber o equipamento. Foi
sugerido que o professor levasse para casa, mas que não acha viável essa situação, que deveria se pensar em uma forma
do recebimento do equipamento. Sobre os canais de comunicação recentes, ficou a dúvida de quais procedimentos
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podem ser solicitados pelos canais e tem algumas limitações, como não poder mais aúdio. Pediu esclarecimentos sobre os
serviços que podem ser solicitados por esses canais. A professora continua e fala sobre o modelo de ata simplificada que
vem sendo feita, pois não se configura como registro das discussões que são imporantes para futuras consultas,
devendo ser repensada. Sobre a Secretaria Acadêmica Unificada, ela apresentou algumas questões sobre as atribuições
da mesma, pois os cursos perderam o técnico de referência vinculado. Relatou que não se discutiu ao fundo as
atribuições da secretaria acadêmcia. A professora disse que quando se olha no concurso, no plano de carreira observa
que tem muitas funções, como secretariar reuniões, fazer os registros e tem inumeras possibilidades que se podem
auxiliar em questões que podem ser atribuídas aos técnicos que vão auxiliar mais os cursos. Danielle disse que está
havendo limitações nas atribuições e deu como exemplo a questões das reuniões, que está encontrando dificuldade
quando ao auxilio dos mesmos nas atas e demais ações. Para a professora, as atribuições são mais amplas do que se
está sendo posta. Consultou a outra unidade sobre como está sendo essa questão por lá e verificou que esse movimento
é somente da UAECH. Outro ponto é que não ter a definição tem causado incômodo nas relações, pois se não tem uma
definição do que se pode solicitar aos secretários, pode-se configurar algo como assédio. Outra questão é sobre a
autonomia, que se tinha a impessão que essa organização era uma forma mais democrática, mas a imprensão é que a
autonomia não tem acontecido e quer ouvir os técnicos sobre o assunto, pois quando se solicita algo a um secretário tem
que se consultar a coordenação se pode fazer ou não. Sobre a LEDoC, ela tem algumas especificidades sobre o
envolvimento dos técnicos no curso e não ter um de referência não garante o trabalho. E pensa que deve ser repensada,
a princípio, essa configuração da Secretaria Acadêmica Unificada.
Cícero: iniciou dizendo que ainda aposta nessa unificação da secretaria e que está com pouco tempo de caminhada e ainda
parece promissora. Dentro da margem das atribuições da chefia tem se tentando promover as mudanças e ao longo fazer
a formalização de alguns procedimentos. Disse que está sujeito ao erro e que tem disposição de negociar. Havia a intenção
de se fazer uma reunião com o coordendares de curso e os técnicos. E que anotou os pontos que precisam ser
conversados e que estão em processo de mudança e que essas questões precisam ser levantadas. Propôs que se fizesse
uma reunião para discutir os temas levantados.
Janaína: Disse que foi contemplada com a fala do Cícero e que está em fase de organização do setor. Relatou que se
perdeu essa questão de secretário de curso, perdendo a função administrativa, ficando somente com a acadêmica e que
não está bem claro essas questões e que estão pesquisando os documentos. Quando se olha as atribuições dos técnicos
nos documentos se olha nas atividades de assistente administrativo observa-se que é um cargo coringa, pois foi criado
para poder ser lotado em qualquer departamento e com a mudança para a Secretaria Acadêmica, as funções passaram a
ser acadêmicas e não administrativa, devendo ser observado as funções mais acadêmicas.
José Gonzalo: observou que os assuntos que devem ser detalhados na atas, quando são delicados e quer que se conste,
deve solicitar o registro em ata, sendo uma forma tradicional de se resolver a questão da ata não ser longa demais, nem
tão resumida.
Júlia: concorda que deve fazer uma reunião específica para tratar o assunto. Ela disse que os canais de comunicação está
funcionando e tem usado. No entanto, relata que a função de apoio ao coordenador de curso, que antes tinha definido um
para cada curso e que a Filosofia tem suas demandas próprias e que seria bom ter um secretário específico no auxilio e
por isso precisa definir melhor quais as atribuições da secretaria acadêmica e se caso não se atenda aos cursos, deve-se
repensar essa formação. E sobre as funções dos cargos, solicitou que se envie os documentos das atribuições dos
cargos.
Francisco: esclareceu que a reserva dos espaços com tempo de antecedência é para se organizar melhor, nada impede o
uso caso esteja disponível, em caso de choque de horário de uso. Disse que não é fechado e que o uso pode ser feito
quando tiver interesse. Quanto a ata, entende que é um resumo do que aconteceu e caso o colegiado queira a ata mais
completa só se solicitar e acha que as coisas mais importantes devem ser registradas em atas e sugeriu que as reuniões
fossem gravadas para constar como registro. E quando se criou uma secretaria acadêmica e se tem um secretaria
administrativa, os assuntos foram separadas, sendo uma que cuida da parte administrativa e as demanas acadêmicas na
outra. 
Raul: reforçou que esse ponto de pauta merece atenção. Sobre a reserva dos locais, acha que tem de ter bom senso e
para os casos especificos, como aulas devem ser reservados com antecedencia mesmo. Sobre as atas, disse que é uma
atividade complexa e que concorda que o que se quiser que conste que se solicite e que concorda que as reuniões fossem
gravadas. Sobre as funções, disse que poderia se fazer uma planilha com as informações de cada cargo, contato e
atribuições para que não ocorra assédio e sem os técnicos fica difícil exercer a função de gestão.
Tiago se apresentou. Informou que quando chegou na unidade já estava como secretaria unificada e relatou sua
experiência como secretário do curso de Direito e o formato de unificação, onde os técnicos ficam no mesmo espaço,
mas que cada curso tinha seu secretário e se colocou a disposição para cooperar. Ele disse que quando estava no Direito,
ocorreram duas avaliações do MEC e quando acontece a visita, é perguntado qual o secretário do curso e que é preciso
deixar isso bem claro para não ocorrer futuros problemas.
José Gonzalo: informou sobre os programas disponíveis para gravar a reunião.
Cícero disse que as falas reforçam que o assunto deve ser pautado e que o momento é de organização e que tudo deve
ser discutido e que deve-se manter as boas relações de trabalho.
Encaminhamentos: reunião com os coordenadores de curso, secretaria acadêmica e administrativa para avaliar os
pontos apontados.
Resultado: APROVADO
 

ASSUNTOS ACADÊMICOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo

12 Apreciação de Relatório Semestral de afastamento para
qualificação/doutorado – período 2021.2 Carlos Antônio Pereira Júnior 23070.030656/2021-61

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
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Ordem Assunto Interessado Processo
13 Apreciação dos planos de ensino do curso de Licenciatura

em Pedagogia referentes ao semestre 2022.1 Denise de Oliveira Alves 23070.031813/2022-37

Discussão: não houve
Resultado: APROVADOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo

14 Apreciação dos Planos de Ensino do curso de Educação do
Campo Educação do Campo 23070.027960/2022-11

Discussão: Danielle esclareceu que não estão todos os planos de ensino de todo o semestre.
Resultado: APROVADOS
 
Ordem Assunto Interessado Processo

15 Apreciação do Parecer 20 da CAD de Progressão por
Avaliação de Desempenho Alessandra Gomes de Castro 23070.027756/2022-91

Discussão: 
Raul Isaias fez uma menção honrosa ao professor Vítor, pois ele criou uma planilha que melhorou o trabalho, sendo hoje
facilitado devido ao trabalho do professor junto a CAD. 
José Gonzalo disse que vai ter o Sicad + e que poderia verificar a possibilidade de inserir essa planilha nesse novo sistema.
O Sicad+ vai estar disponível no dia 04/07/2022.
Cícero informou sobre o funcionamento do Sicad+, que todos os dados do lattes serão migrados para ele e que vai
verificar com o Vítor essa questão e agradeceu aos membros da CAD.AUA
Resultado: APROVADO
 

em Assunto Interessado Processo
16 Apreciação do Projeto de Ensino - Ensino interdisciplinar em

Filosofia da Ciência Renata Santos Arruda 23070.032496/2022-76

Discussão:
Renata dos Santos Arruda informou que o projeto surgiu a partir da experiência do ensino remoto, pois ao se ter alunos
de Goiânia participando, ocorrendo trocas riquísimas, pois se tinha alunos de várias áreas. E eram aulas em que se tinha
muita interação, complementando com informações da vida acadêmica deles. A troca indisciplinar no ensino remoto era
enorne, e com o final dessa possibilidade a mesma foi procurar dentro dos projetos algo que pudesse trabalhar dessa
forma. E o projeto é nesse sentido, de ter participantes de outros locais, com a interação utilizando os recursos
necessários.
O professor Raul se manifestou para participar do projeto devido ao tema, pois o mesmo é da área do ensino de Física e
se interessou pelo assunto, pois gosta de fazer essa transição entre as areas do conhecimento.
Renata deixou aberto para qualquer professor que queira participar, o projeto está aberto.
Elisandra disse da importância desses projetos de ensino, pois visam promover o ensino-aprendizagem dentro da unidade
e a ideia é que se proponham sempre esses projetos e qualqur dúvida pode procurar para sanar.
Resultado: APROVADO
 

em Assunto Interessado Processo
17 Apreciação de Relatório Semestral (2022.1) de Afastamento

para Doutorado Bruna Cardoso Cruz 23070.003178/2018-11

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO
 

HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM
 
Ordem Assunto Interessado Processo

18 Homologação de Ad Referendum - da atividade de extensão
"Grego Intermediário III" Fábio Amorim de Matos Júnior  

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO

 
em Assunto Interessado Processo

19
Homologação de Referendum o subprojeto interdisciplinar
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID Edital CAPES nº 23/2022 

Educação do Campo, Filosofia e
Pedagogia. 23070.025173/2022-26

Discussão: Elisandra esclareceu que o projeto é intesdisciplinar que visa antender todos os cursos da unidade.
Resultado: APROVADO
 

em Assunto Interessado Processo
20 Homologação de Ad Referendum o subprojeto interdisciplinar

do Programa Residência Pedagógica Educação do Campo e Filosofia. 23070.025173/2022-26

Discussão: não houve
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Resultado: APROVADO
 

em Assunto Interessados Processo
22 Homologação de Ad Referendum - planos de ensino "Estética

e filosofia da arte", "Ética I" e "Psicologia da Educação II"
Fábio Amorim de Matos Júnior

e Ionara Moura Rabelo 23070.027549/2022-37

Discussão: não houve
Resultado: APROVADO

Documento assinado eletronicamente por Raul Isaias Campos, Professor
do Magistério Superior, em 28/07/2022, às 09:35, 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 Francisco Vieira Dos Santos,
Secretário, em 28/07/2022, às 09:35, 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 28/07/2022, às 09:35,
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 28/07/2022, às 09:47, 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 28/07/2022, às 09:48,
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 28/07/2022, às 09:54, 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 Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 09/08/2022, às 10:35, 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 3018754 e o código CRC 05EDEB34.

Referência: Processo nº 23070.035474/2022-68 SEI nº 3018754
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E-mail - 3068996

Data de Envio: 
  26/07/2022 13:36:44

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

Para:
    Ana Clara Chagas Barbosa de Morais - Estagiária <chagas_morais@discente.ufg.br>
    Ana Gabriela Colantoni <anacolantoni@ufg.br>
    Bruna LEDOC <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>
    Denise LEdoC <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>
    Vitor Almeida <vitor.almeida@ufg.br>
    Wagner Luiz Aquino Ferreira da Silva <wagner.luiz@ufg.br>
    Danielle LEDOC <daniellesb@ufg.br>

Assunto: 
  CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DO COLEGIADO DA UAECH - 28/07/2022 - 9h - Processo Sei 23070.035474/2022-68

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

À pedido do Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, encaminhamos em anexo a Convocação
nº 06/2022, para a reunião ordinária do Colegiado da Unidade, a realizar-se no dia 28/07/2022, quinta-feira, das 9h às
12h, via webconferência na plataforma Google Meet, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/bkh-ihpr-iic,
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 A
ATA ANTES da respectiva aprovação na reunião.

- Aqueles(as) que não puderem comparecer, favor justificar a ausência pelo e-mail sec.administrativa.uaech@ufg.br ou
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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 23070.035474/2022-68,

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 Verificação.pdf
    Convocação.pdf
    Convocacao_3018740.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA

Estiveram presentes à Reunião Ordinária nº 06/2022 do Colegiado da UAECH,  os(as)
participantes que abaixo assinaram.
 
Ausências Justificadas:
Representante dos Técnicos Administrativos - Janaina Alves da Cruz (férias)
Presidente do NDE do Curso de Filosofia - Licenciatura - Renata Maria Santos Arruda
Coordenação do Curso de Educação do Campo - Danielle Silva Beltrão (substituída
por Alessandra Gomes de Castro)
 
 

 

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

Câmpus Goiás - UFG
Documento assinado eletronicamente por Francisco Vieira Dos Santos,
Secretário, em 28/07/2022, 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 Jivaldo Lima, Professor do
Magistério Superior, em 28/07/2022, às 09:01, 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 28/07/2022, 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 Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 28/07/2022, às 09:09, 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 28/07/2022, 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 Elisandra Carneiro De Freitas
Cardoso, Professora do Magistério Superior, em 28/07/2022, às 09:18,
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 Ana Gabriela Colantoni,
Professor do Magistério Superior, em 28/07/2022, 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 Jose Humberto Rodrigues Dos
Anjos, Professor do Magistério Superior, em 28/07/2022, 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.
Documento assinado eletronicamente por Alessandra Gomes De Castro,
Coordenadora Substituta, em 28/07/2022, às 09:35, 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 28/07/2022, às 09:53, 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 Daniel Gabriel Borges, Professor
do Magistério Superior-Substituto, em 28/07/2022, às 10:15, 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 3070268 e o código CRC 6C216150.

Referência: Processo nº 23070.035474/2022-68 SEI nº 3070268
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

PAUTA APÓS SOLICITAÇÕES DE INCLUSÕES

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA
ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS – 28/07/2022.

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 28 de julho de
2022, quinta-feira, com início às 09h e término previsto para 12h, na
Plataforma Google Meet, no endereço
eletrônico: https://meet.google.com/bkh-ihpr-iic, para tratar dos seguintes
assuntos:

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 05/2022 3018754 23070.028407/2022-

97
05 Apreciação da Indicação de representante da

categoria Técnico Administrativo ao Colegiado 3037645 23070.037217/2022-
61

06

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

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

Priscilla da
Veiga Borges 3068453 23070.011532/2017-

09

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 3022926 23070.035835/2022-

76

09
Apreciação do Parecer 23 de
Progressão por Avaliação de
Desempenho

Fábio Amorim
de Matos Junior 3050591 23070.035018/2022-

18

10
Definição de representantes da
UAECH no Fórum de Licenciatura
da UFG

Eduardo
Giavara 3055211 23070.038616/2022-

49
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11
Apreciação do Parecer 25 -
Prorrogação Projeto de Pesquisa
"Filosofia da Epidemiologia"

Renata Maria
dos Santos
Arruda

3052864 23070.038425/2022-
87

12
Apreciação de Plano de Trabalho
2022 - estágio probatório
docente

José Firmino de
Oliveira Neto 3068368 23070.024914/2022-

51

13
Apreciação do projeto de
ensino: "Escrita e Revisão de
Textos"

Bruna
Cardoso Cruz 3058294 23070.038889/2022-

93
APROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM

14
Homologação de relatório final
de projeto de extensão - Vilaboa
Cineclube: Filosofia e Cinema

Cícero Josinaldo
da Silva Oliveira 3026071 23070.036144/2022-

90

15
Homologação do Plano de
Trabalho do Núcleo
Interdisciplinar de Patrimônios,
Artes e Memórias - NIPEE/NIPAM

Denise de
Oliveira Alves 3043697 23070.037739/2022-

62

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

Eduardo
Giavara 3046848 23070.037973/2022-

90

17
Homologação do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de
Pedagogia

Curso de
Pedagogia 3051948 23070.038259/2022-

19
ASSUNTOS GERAIS

18 Outros
                                              Goiás, 26 de julho de 2022.

 

Prof. Dr. Cícero Oliveira - Chefe

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas -

UFG Câmpus Goiás

Referência: Processo nº 23070.035474/2022-68 SEI nº 3070371
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