
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE
CIÊNCIAS HUMANAS – 01-2021.

 

            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 EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 03  de março de
2021, quarta-feira, com início às 14h e término previsto para 15:30 min.,
na Plataforma Google Meet no endereço eletrônico: meet.google.com/kbt-cysd-
iad para tratar dos seguinte assunto:
 
PAUTA:
Demandas relacionadas ao impacto da redução/corte de bolsas da
assistência estudantil na vida dos estudantes e, mais especificamente, no
prosseguimento dos estudos.  

 

Atenciosamente, 

 

Goiás, 26 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 03/03/2021, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 1915152 e o código CRC 6C7E22D5.

Referência: Processo nº 23070.011655/2021-18 SEI nº 1915152
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA (COM DIREITO A VOZ E VOTO)

REUNIÃO EXTAORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UAECH - 03/03/2021
 

TITULAR SUPLENTE ATRIBUIÇÃO

Denise de Oliveira Alves Cícero Josinaldo da Silva
Oliveira

Chefe de Unidade e Subchefe da
UAECH

Hélio Simplício Rodrigues
Monteiro

Paulo Fernando Ribeiro
de Souza Coordenador - LEdoC

Fabio Amorim de Matos
Júnior - Coordenador - Filosofia Bacharelado

Ricardo Delgado de
Carvalho - Coordenador - Filosofia Licenciatura

Silvio Carlos Marinho
Ribeiro - Coordenador de Estágio - Filosofia 

Elisandra Carneiro de
Freitas - Coordenador de Estágio - LEdoC

Danielle Silva Beltrão - Presidente do NDE - LEdoC
Renata Maria Santos

Arruda - Presidente do NDE - Filosofias 

Welson Barbosa Santos - Coordenador de Pesquisa da UAECH
Hélio Simplício Rodrigues

Monteiro Denise de Oliveira Alves Coordenador de Extensão da
UAECH 

Kauara Lana da Silva e
Sousa - Representante das TAEs da UAECH

Janaína Alves da Cruz - Representante das TAEs da UAECH
Matheus Henrique

Borges Soares - Representante Discente - Filosofia
Bacharelado

Letícia Domiciano Rodrigo Maycon da Silva
Frades

Representante Discente - Filosofia
Licenciatura

Camila Marques
Menezes - Secretária Executiva e

Administrativa da UAECH 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Subchefe, em 03/03/2021, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 1915174 e o código CRC 307ED93B.

Referência: Processo nº 23070.011655/2021-18 SEI nº 1915174
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA (COM DIREITO APENAS A VOZ)

Estiveram presentes à Reunião Ordinária nº 02/2021 do Colegiado da UAECH, com direito a voz,
os(as) participantes que abaixo assinaram.

 

Aderson Liberato Gouvea - Prefeito de Goiás

Aguinel Lourenço da Fonseca - Vereador do Município de Goiás Comissão Pastoral da Terra

Ana Cristina Silva Rebelo - Pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis – PRAE

Elenízia da Mata de Jesus - Vereadora do Município de Goiás

João Carlos da Rocha Medrado - Diretoria de Indicadores sócio-acadêmicos

Sérgio Avelar - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Setor de Educação

Sérgio Divino de Paula - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goiás e Faina

Renato Francisco dos Santos Paula - Diretor – UFG/Rgional Goiás

 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás -
Regional Goiás, 03 de março de 2021.

 

Profa. Dra. Denise de Oliveira Alves 
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH/RG/UFG

Prof. Dr. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira
Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH/RG/UFG

Referência: Processo nº 23070.011655/2021-18 SEI nº 1915195
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 01/2021 - UAECH-RG

Goiás, 03 de MARÇO de 2021.
Pauta:  Impactos da redução/corte de bolsas assistência estudantil para a
LEdoC.
Compareceram à reunião os conselheiros Cícero Josinaldo da Silva Oliveira
(subchefe), Denise de Oliveira Alves (chefe), Danielle Silva Beltrão (profa.), Élbio de
Brito Silva (representante discente), Welson Babosa Santos (prof.), Sílvio Carlos
Marinho (prof.), Janina Alves da Cruz (representante TAE). Constatada a inexistência
de quórum, os presentes decidiram prosseguir com uma reunião não-deliberativa em
função da presença dos convidados abaixo relacionados: Renato Francisco dos
Santos Paula (Diretor – UFG/Regional Goiás; Ana Cristina Silva Rebelo (Pró-reitora
adjunta da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE); João Carlos da Rocha
Medrado (Diretoria de Indicadores Sócio Acadêmicos); Professoras Erika Macedo
Moreira e Janaína Fude Seva e professor Cleuton Cesar Ripol de Freitas
(Coordenadores do Curso de Direito do PRONERA); Elbio de Brito Silva
(Representação dos Discentes do curso de Licenciatura em Educação do Campo - 
LEdoC); Helliene Ferreira Costa (Representação dos Discentes do curso de
Licenciatura em Educação do Campo -  LEdoC); Sérgio Avelar (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - Setor de Educação); Elenízia da Mata de Jesus
(Vereadora do Município de Goiás); Sérgio Divino de Paula (Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Goiás e Faina); Aguinel Lourenço da Fonseca (Vereador
do Município de Goiás Comissão Pastoral da Terra).
Às 14:16 a chefia Denise iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
fazendo o registro das pessoas presentes. Expos como objetivo dessa reunião a
construção conjunta de estratégias para amenizar os impactos que os cortes de
verbas pelo governo federal têm condicionado na vida dos estudantes.
Ficou acordado o tempo de fala de 5 a 7 minutos para cada um.
O professor Cícero fez um panorama das condições da UAECH para as pessoas
presentes que não conhecem a unidade (localização, atividades desenvolvidas,
pessoal).
A palavra foi passada para a representação discente. O aluno Élbio inciou a fala
cumprimentando os presentes e reforçando o objetivo da reunião. O aluno Maycon
fez uma mística de abertura para a reunião lendo um poema de autoria do discente
Élbio de Brito Silva. O aluno Elbio apresentou a demanda estudantil resgatando a
discussão no colegiado da unidade. De acordo com o discente os alunos buscam
parcerias para colaborar com a situação difícil que vários discentes da LEdoC estão
passando para continuar os estudos no ERE no contexto da Pandemia. Os cortes de
bolsa têm agravado as condições de manutenção dos alunos. Os mesmos
reivindicam condições de moradia estudantil para os estudantes que não possuem
residência no município de Goiás, condições de acesso a internet e equipamentos
tecnológicos para a participação nas atividades estudantis.
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A discente Helliene relatou as próprias condições de moradia para o desenvolvimento
das atividades na universidade. A importância de como assentada estar na
universidade. Relatou a situação de colegas para ter condições de acesso a energia
elétrica e internet. E solicita apoio coletivo para ajudar os alunos a se manterem na
universidade.
Em sequência a profa. Danielle apresenta diagnóstico dos discentes da LEdoC.
Apresentou dados por demanda de moradia, alimentação, uso de tecnologias digitais
para de informação e comunicação da Regional Goiás e da LEdoC e, por último
apresentou a situação dos impactos do ERE na manutenção dos discentes da LEdoC
da Regional Goiás e da LEdoC.
Em seguida o prof. Renato (Diretor da Regional) cumprimentou os presentes. O
professor defende que está reunião é um ato político em defesa da permanência
estudantil na UFG. Propõe a ampliação dessa pauta para outros atores da Regional
transformando esse momento em defesa da permanência estudantil. Propõe um
enfrentamento ao desmonte que o governo federal se propõe. Considerou que sem
desconsiderar as especificidades dos alunos este é um projeto de governo de
desmonte do Estado brasileiro que atinge a universidade. As estratégias têm que
compatibilizar adotando parcerias para resolver demandas imediatas assim como
transformar em pauta política contra este projeto de desmonte. Disse que é legítima
a reinvindicação histórica em relação a moradia estudantil, fez um retrato histórico
das demandas estudantis na Regional (moradia, assistência e restaurante
universitário). Com relação a moradia na Unidade Santana disse que houve um
acordo com a turma do Pronera para a utilização do alojamento e que o mesmo não
configura uma moradia estudantil. É necessário fazer uma mobilização por algo maior
com risco da luta por moradia estudantil ser esvaziada. E para conclusão, a região de
Goiás é muito carente no recebimento de recursos por emenda parlamentar e dessas
recebidas, quase nenhuma vem para a Regional Goiás. Por isso é importante realizar
audiências públicas para a temática e a necessidade de conseguir outras fontes de
orçamento para a assistência estudantil para além do orçamento oficial do Governo
Federal. A direção da Regional Goiás é a única que complementa o recurso do PNAES
com o próprio orçamento, o que acontece hoje é que a Regional não tem mais como
realocar recursos.
Foi convidado a PRAE para fala. O prof. João Medrado que a situação vivenciada no
momento está muito difícil. Reuniões estão sendo feitas com a comunidade para
encontrar caminhos no enfrentamento dos desafios atuais. Descreveu os cortes de
orçamento desde o ano de 2017 e o aumento da demanda recente. Defende a busca
de diversos caminhos para a solução dos enfrentamentos.
A profa. Camila Cardoso da PRAE, precisa se ausentar para outros compromissos de
atendimento da Pro-Reitoria.
A vereadora Elenízia da Matta, se compromete com uma audiência pública. E se
coloca a disposição na comissão de educação e cultura do município. Sobre as
emendas parlamentares discorre que tem se esforçado para trazer para o município.
Defende que necessita dialogar com o executivo com a secretária de Educação e o
Prefeito. Se coloca disponível para ouvir e se colocar a disposição das demandas
estudantis.
O vereador Aguinel cumprimentou os presentes. Endossou a vereadora Elenízia e
disse que precisa aprofundar o debate. Concorda com o desmonte e o
sucateamento do governo federal. Precisa sensibilizar a comunidade vilaboense para
a pauta, precisa levantar e gerar interesse e entendimento da importância da
universidade pública. Se coloca como dirigente de uma radio universitária, e abre o
espaço na radio para campanhas em prol da causa. Concorda que uma reunião
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dessa precisa ser dada continuidade em vários desdobramentos (telefonemas,
pequenas reuniões). Sobre emendas parlamentares, disse que a prof. Selma criou
uma forma de captar as emendas para as necessidades do município e que essas
ementas precisam abraçar a causa da universidade. Mas que o prazo para
apresentar as ementas já encerrou na semana anterior.
Prof. Renato, chama a atenção para a retomada no legislativo para a discussão da
transformação do município em um polo estudantil.
A aluna Geovana, representante do CAXIM, diz que esta construção é muito
importante. Faz um retrato dos cortes financeiros nas bolsas estudantis. Diz que o
movimento estudantil está muito fragilizado no momento. Relata que as pautas de
Goiânia estão mais organizadas e são mais ouvidas no âmbito da UFG. Fez avisos
sobre pautas do movimento estudantil.
A professora Janaina Tude, cumprimenta os presentes e relata as dificuldades a
todos desse momento de Ensino Remoto. Em nome da coordenação pedagógica da
turma PRONERA, diz que eles têm debatido o tema da assistência estudantil quanto
eixo estruturante do curso. Essa é uma pauta sempre acolhida mas que precisa ir
para mais ações práticas. A moradia estudantil no alojamento do Santana foi a
garantia para a continuidade do curso.  Resgata a importância de encaminhamento
de uma audiência pública. Retrata que atualmente, na pandemia, um discente esta no
alojamento e que o mesmo já foi comunicado que precisa se retirar do local para uma
vistoria por parte dos donos do imóvel. E necessário retomar o movimento político e
ver quais as ações serão desenvolvidas para pensar o uso do espaço pelos
estudantes. Ver a possibilidade de acionar a Secretária de Assistência Social do
município.
O Sergio representante do Sindicato do Trabalhadores Rurais diz que é preciso que
todos juntos pensem em soluções. Se coloca a disposição para colaborar com a luta
ajudando a pensar soluções. O que o grupo ver que o Sindicato pode ajudar se
coloca a disposição.
Sergio Avelar do setor de Educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra fez
a fala no sentido de mostrar o envolvimento de várias famílias do movimento na
questão. Fala da importância da iniciativa deste movimento. Se sente contemplado
com a fala do prof. Renato no sentido de potencializar a luta. Em nome do MST e dos
movimentos sociais diz que é por meio da luta e união que podemos encontrar saídas
para as demandas estudantis. Ressalta a fala da aluna Helliene e se preocupa com a
situação dos estudantes.
Denise leu a contribuição da aluna Márcia no chat: “A luta do campesinato é
constante, pois na maioria das vezes somos invisíveis. E lutamos sempre por
melhorias no cotidiano dos camponeses. Se o campo não planta a cidade não janta.”
Elbio agradece a participação de todos e resgata o objetivo do grupo é garantir uma
ampliação do tratamento justo com todos os colegas. Não querem aceitar que outros
alunos cheguem ao município e a universidade e não tenham um acolhimento. É
necessário partir para os encaminhamentos e fortalecer a luta. Ressalta a situação de
estudantes que não tem condições de manter o vínculo com a universidade na
ausência da assistência estudantil.
Profa. Denise faz uma fala de encerramento e agradecimento.
Prof. Cleuton questiona se as demandas dos estudantes foram realmente
encaminhadas nesta reunião.  Percebe a necessidade de uma busca ativa de
diagnóstico da situação inclusive com a participação das outras IES do município.
Ressalta a importância da atividade desta tarde para os estudantes da classe
trabalhadora.

Ata de Reunião 01 (1915257)         SEI 23070.011655/2021-18 / pg. 6



Profa. Denise faz uma fala de encerramento e agradecimento.
Síntese dos Encaminhamentos:
- Audiência Pública
- Construção de propostas para emendas parlamentares
- Diálogo com as comissões de direitos humanos e Educação e Cultura da Câmara
Municipal de Goiás
- Espaço de discussão em programas da Rádio Vila Boa
- Criação ou fortalecimento de um movimento estudantil
- Ação de solidariedade: doações em dinheiro, equipamentos, entre outros.
 
A reunião foi encerrada às 16:20.
 

Goiás, 03 de março de 2021.
Referência: Processo nº 23070.011655/2021-18 SEI nº 1915257
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