
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 09/2021
Número do Processo no SEI: 23070.051925/2021-23

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE
CIÊNCIAS HUMANAS – 30-09-2021.
 
A CHEFIA DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS DO CÂMPUS
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 30 de setembro de 2021, quinta-feira,
com início às 09h e término previsto para 10h e 30 min., na Plataforma Google
Meet, no endereço eletrônico <meet.google.com/ahk-nwsx-znb>, para tratar dos
seguintes assuntos:
Informes:
1) Discussões da Instrução Normativa para o retorno presencial no âmbito da UFG;
2) Nova estagiária da UAECH, Rosiane Coutinho de Sousa Cornélio (09/2021-
09/2022);
3) 18º CONPEEX - Projeto de Extensão "Nós por Nós" (CAAF/UFG); 
4)
Pautas:
1) Apreciação da Ata da Reunião Ordinária 08/2021 (SEI 2378107);
2) Apreciação da Ata da reunião Extraordinária 02/2021 (SEI 2309986);
3) Apreciação do Processo SEI 23070.046416/2021-89 - pedido de remoção (SEI
2316928) para Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas, de interesse da
Servidora Técnica em Educação Janaina Alves da Cruz;
4) Apreciação da “Resolução Plano Anual de Capacitação da UAECH” a partir do
Parecer 56 (SEI 2383680);
5 ) Homologação de Ad Referendum no Processo SEI 23070.047319/2021-11 -
disponibilização de três vagas do Curso de Bacharelado em Filosofia e três vagas do
curso Licenciatura em Filosofia para mudança de grau acadêmico (SEI 2326247);
6) Homologação de ad referendum no Processo SEI 23070.047288/2021-91 com
determinação judicial de tramitação em 30 dias - decisão favorável aos Relatŕoios
Anuais Docentes - RADOCs/SICAD 2013, 2014, 2015 e 2016, de interesse da
servidora docente Ana Gabriela Colantoni (SEI 2328481);
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7) Homologação de ad referendum no Processo SEI 23070.047288/2021-91 com
determinação judicial de tramitação em 30 dias - Pareceres CAD 52 (SEI 2356964) e
53 (SEI 2357024), de interesse da servidora docente Ana Gabriela Colantoni (SEI
2357417);
8 ) Apreciação do Processo SEI 23070.003178/2018-11 - Relatório das Atividades
Pós-Graduação (doutorado) 2121.1 (SEI 2344962) e Parecer da Chefia (SEI
2344967), de interesse da servidora docente Bruna Cardoso Cruz; 
9) Apreciação da renovação da Portaria SEI 24 que designa a servidora TAE Camila
Marques Menezes, Secretária Executiva, como Secretaria Administrativa da UAECH -
Processo SEI Nº 23070.052105/2021-59;
10) Apreciação do Processo físico 23070.001306/2015-40 - Relatório Semestral das
atividades de doutorado 2021/1 (SEI 2378263) a partir do Parecer de Chefia
(SEI 2378286), de interesse do servidor docente Silvio Carlos Marinho Ribeiro;
11) Apreciação do pedido de prorrogação do Projeto de Pesquisa PI04846-2020 -
Ensino de Filosofia: Potencialidade Lúdica dos Jogos Didáticos-Filosóficos, de
interesse do servidor docente Ricardo Delgado de Carvalho (SEI 2378319);
12) Apreciação do Projeto de Pesquisa intitulado: Ensino de Filosofia e Criação de um
Jogo Didático-Filosófico: Baralho Boca Filosófica, de interesse do servidor docente
Ricardo Delgado de Carvalho (SEI Parecer 54 - 2383659);
13) Apreciação do Projeto de Pesquisa intitulado “Jogo didático-filosófico: filosofia na
trilha (conceitos, obras, biografias, mitos e filosofia contemporânea), de interesse do
servidor docente Ricardo Delgado de Carvalho (SEI Parecer 55 - 2383669);
14) Homologação de ad referendum favorável ao Ad Referendum Resultado Final
(SEI 2353953) do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor
Substituto - Área de "Pedagogia" de que trata o Processo N.º 23070.032635/2021-
81, Edital N.º 05/2021;
15) O que ocorrer. 
15.1) Apreciação do Processo SEI 23070.051862/2021-13 - Edital de eleição para a
Coordenação e Vice-coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo
da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da UFG Câmpus Goiás, de
interesse da servidora docente Elisandra Carneiro de Freitas Cardoso (Presidente da
Comissão Eleitoral);
15.2) Solicitação de código de vaga docente para o curso de Pedagogia - Chamada
Interna PROPESSOAS 2254433; 

                                                                                                   
Goiás, 29 de setembro de 2021.

 

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

Câmpus Goiás/UFG

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 30/09/2021, às 08:51, 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 Welson Barbosa Santos,
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Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 15:39, 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 2377832 e o código CRC 6806F4C6.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2377832
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

LISTA DE PRESENÇA (COM DIREITO A VOZ E VOTO)

REUNIÃO DO COLEGIADO DA UAECH - 30/09/2021

 

TITULAR SUPLENTE ATRIBUIÇÃO

Cícero Josinaldo da Silva
Oliveira - Chefe da UAECH

Hélio Simplício Rodrigues
Monteiro

Paulo Fernando Ribeiro
de Souza Coordenador e vice-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 - Coordenadora de Estágio - LEdoC

Danielle Silva Beltrão - Presidente do NDE - LEdoC

Renata Maria Santos
Arruda - Presidente do NDE - Filosofias 

Welson Barbosa Santos Renata Maria Santos
Arruda

Coordenador e vice-coordenadora de
Pesquisa da UAECH

Hélio Simplício Rodrigues
Monteiro Ana Gabriela Colantoni Coordenador e vice-coordenadora de

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

Janaína Alves da Cruz - Representante das TAEs da UAECH

Elbio de Brito Silva - Representante Discente - LEdoC

Letícia Domiciano Rodrigo Maycon da Silva
Frades Representante Discente - Filosofias

Camila Marques
Menezes - Secretária Executiva e Administrativa da

UAECH 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 30/09/2021, às 08:51, 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 Ricardo Delgado De Carvalho,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, 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 Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 15:39, 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 Camila Marques Menezes,
Secretário Executivo, em 01/10/2021, às 14:09, 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 2377835 e o código CRC ACB42A5E.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2377835
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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 09/2021 do Colegiado da UAECH, com direito a voz,
os(as) participantes que abaixo assinaram.

 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Universidade Federal de Goiás -
Campus Goiás, 30 de setembro de 2021.

 

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

Goiás/UFG
Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2377859
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº 08/2021/2021 - UAECH-RG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2021 - UAECH-RG

Goiás, 26 de agosto de 2021. 

Oitava Reunião Ordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de
Ciências Humanas.
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas, por
videoconferência, utilizando a plataforma institucional Google Meet, endereço
eletrônico: <meet.google.com/swe-bfdp-wrx>, realizou-se a oitava reunião ordinária
do Colegiado da UAECH, convocada pelo Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Chefe
da UAECH (Processo SEI 23070.044787/2021-26). Estavam presentes na
reunião: Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Prof. Ricardo Delgado de Carvalho,
Prof. Fábio Amorim de Matos Junior, Profa. Ana Gabriela Colantoni, Prof. Pau, Profa.
Danielle Silva Beltrão, Prof. Silvio Carlos Marinho Ribeiro, Prof. Welson Barbosa
Santos, Profa. Júlia Sebba Ramalho Morais e Alessandra Gomes de Castro; Elbio de
Brito Silva, representante dos estudantes do LEdoC; Helliene Ferreira Costa, discente
do LEdoC; Janaina Alves da Cruz, representante das TAE’s da UAECH e Camila
Marques Menezes, Secretária Executiva e Administrativa da UAECH. 
Informes:
1) Andamento das discussões do GT, constituído pela Reitoria, que discute
a retomada das atividades presenciais;
2) Reabertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de
professor substituto para Área/Disciplina de Pedagogia da LEdoC (SEI
2258458);
3) Solicitação de rescisão de contrato de docente substituta por parte
Profa. Mariane Farias de Oliveira (Processo SEI 23070.042475/2021-88);
Prof. Cícero informa que a Profa. Mariane solicitou a rescisão do contrato com a UFG,
pois foi aprovada na seleção de bolsa CAPES, na Universidade de São Paulo, onde
cursa doutorado. 
4) Andamento dos trabalhos do GT responsável elaboração do Regimento
da UFG Campus Cidade de Goiás;
5) GT demandas estudantis do LEDOC.
 
Pautas:
 
1) Apreciação da ata da reunião ordinária de julho de 2021;
APROVADA.
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2) Planos de ensino 2021.1 remanescentes dos cursos de Filosofia:
Elaboração de Projeto Monográfico (SEI 2301897) e Monografia II (SEI
2301910);
APROVADOS.
3) Homologação de ad referendum (SEI 2246733) – Parecer UAECH-RG SEI
2246720 sobre o Relatório Final de Afastamento para Pós-Doutorado de
interesse da servidora docente Ana Gabriela Colantoni;
HOMOLOGADO.
4) Homologação de ad referendum – Parecer CAD-UAECH (SEI 2248479)
referente ao processo 23070.035707/2021-41 de Progressão por
Avaliação de Desempenho, de interesse da servidora docente Priscila da
Veiga Borges;
HOMOLOGADO.
5) Apreciação da indicação da servidora docente Danielle Silva Beltrão para
a Coordenação de TCC;
APROVADO.
6) Homologação de ad referendum (SEI 2265416): indicação, feita
pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo, para banca examinadora do concurso (reabertura) de professor
substituto de que trata o Processo 23070.032635/2021-81;
HOMOLOGADO.
7) Apreciação do Processo físico 23070.012923/2017-32 – Parecer da
Chefia sobre o Relatório parcial 2021.1 de afastamento para capacitação,
de interesse do servidor docente Raul Isaias Campos (SEI 2301914);
APROVADO.
8) Homologação de ad referendum – Projeto de Monitoria: Seleção de
Monitoria 2021.1 e Norma Complementares (SEI 2301923) de interesse da
servidora docente Roberta Rocha Ribeiro;
HOMOLOGADO.
9) Apreciação do Processo SEI 23070.044920/2019-20 – Parecer da Chefia
(Parecer 2284206) sobre o Relatório parcial 2020.2 de afastamento para
capacitação, de interesse da servidora TAE Geandra Karla de Avelar Côrtes
(Relatório Semestral 2282178);
APROVADO.
10) Relatório Semestral 2021.1 (SEI 2301924) de afastamento para
capacitação analisado no Parecer, de interesse da servidora docente
Priscilla da Veiga Borges - Processo físico SEI 23070.011532/2017-09;
APROVADO.
11) Homologação de ad referendum – Seleção de Monitoria 2021/1 e
Normas Complementares - Edital nº 310 (complementar ao Edital nº 264),
de interesse da servidora docente Roberto Rocha Ribeiro;
HOMOLOGADO.
12) O que ocorrer.
12.1  Apreciação dos Planos de Ensino do LEdoC;
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APROVADOS
12.2 Proposta de projeto de extensão - Profa. Danielle.
APROVADA.
A reunião foi gravada com a autorização dos(as) conselheiros(as) e
encerrou às 11h.

Documento assinado eletronicamente por Danielle Silva Beltrão, Professora
do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 11:07, 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 Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 15:39, 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 Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 01/10/2021, às 13:09, 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 Janaína Alves Da Cruz, Assistente
em Administração, em 04/10/2021, às 08:28, 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 Camila Marques Menezes,
Secretário Executivo, em 22/10/2021, às 12:38, 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 2378107 e o código CRC 88328A42.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2378107
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

 

ATA DE REUNIÃO Nº EXTRAORDINÁRIA 02/2021 - UAECH-RG

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 02/2021 - UAECH-RG
Goiás, 09 de setembro de 2021. 
Segunda Reunião Extraordinária do Colegiado da Unidade Acadêmica
Especial de Ciências Humanas.
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinco
minutos, por videoconferência, utilizando a plataforma institucional Google Meet,
endereço eletrônico: <meet.google.com/dfo-uhem-dgo>, realizou-se a segunda
reunião extraordinária do Colegiado da UAECH, convocada pelo Prof. Cícero Josinaldo
da Silva Oliveira, Chefe da UAECH (Processo SEI 23070.045954/2021-56). Estavam
presentes na reunião: Prof. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Prof. Ricardo Delgado
de Carvalho, Prof. Fábio Amorim de Matos Junior, Profa. Ana Gabriela Colantoni, Prof.
Silvio Carlos Marinho Ribeiro, Prof. Welson Barbosa Santos, Prof. Hélio Simplício
Rodrigues Monteiro, Profa. Renata Maria Santos Arruda, Profa. Júlia Sebba Ramalho
Morais; Janaina Alves da Cruz; Kauara Lana da Silva e Sousa,
representantes das TAE’s da UAECH e Camila Marques Menezes, Secretária Executiva
e Administrativa da UAECH. 
Informes:
1) GT dos espaços físicos do Câmpus Goiás
Prof. Cícero informa que a Diretora do Câmpus Goiás, Dra. Margareth Arbués,
participou de reunião com a Secretária Estadual de Educação em Goiânia e foi
apresentada a disponibilidade de 12 salas no Colégio Jubé para o Câmpus Goiás da
UFG. O Chefe da UAECH informa, também, que ele (representando a UAECH), a
Profa. Denise (representando a Direção), a Profa. Karine, Coordenadora do GT
Espaços Físicos e Lourentino, Coordenador Administrativo do Câmpus Goiás, foram
visitar as salas de aula acompanhados pela Subsecretária de Educação, Prof. Márcia.
Pauta:
1) Apreciação da proposta de elaboração do Regimento da Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Humanas, UFG Câmpus Goiás. 
Após amplo debate entre os(as) conselheiros(as), a Profa. Júlia e o Chefe da UAECH,
a maioria dos presentes considerou ser necessário aguardar a elaboração do
Regimento do Câmpus Goiás no qual a UAECH será contemplada. Caso as demandas
normativas da UAECH, o conselheiros(as) retomaram o debate sobre a elaboração
do Regimento da UAECH.
Encaminhamento: a proposta foi recusada por ampla maioria: sete votos
contra, um voto a favor e uma abstenção.
A reunião foi gravada com a autorização dos(as) conselheiros(as) e encerrou às
11h45min.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2378111
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 

Parecer  

 

 Versa o presente parecer sobre Resolução referente ao Plano Anual de 

Capacitação da UAECH do Campus Goiás, cuja formulação esteve a cabo da Diretoria 

de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas e de Comissão Interna instituída pela Unidade.  

 Apresentam-se como objetivos propostos pela presente resolução: a 

disposição e orientação dos servidores da Unidade em relação aos pedidos de 

afastamento; assim como a construção de planejamento e parâmetros para 

concessão dos mesmos. 

 As licenças, regulamentadas pela presente resolução, dividem-se em: 

i) Licença Capacitação; 

ii) Licença para Pós-doutoramento; 

iii) Licença para Mestrado; 

iv) Licença para Doutorado. 

 

  No que tange à regulamentação para sua concessão, as referidas licenças se 

condicionam ao preenchimento do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, realizado 

no ano anterior à concessão da licença, e ao cumprimento dos itens constantes no 

artigo terceiro da presente resolução.  

  No que diz respeito a sua abrangência quantitativa, as concessões ficam 

limitadas a dois por cento “dos servidores em exercício no órgão ou na entidade”. 

Caso haja demanda superior, a presente resolução estabelece critérios para 

concessão de licença capacitação para docentes e para técnicos-administrativos, 

conforme critérios específicos para cada classe: 

 

i) Tempo de magistério, produção intelectual, atividades administrativas e 

tempo de licença – para os docentes; 

ii) Tempo de serviço, participação em comissões designadas por portarias, 

ordem de saída e menor tempo de vencimento da licença – para os 

técnicos-administrativos. 
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 Após análise do documento, salvo melhor juízo em contrário, somos do parecer 

que a resolução, em linhas gerais, aborda com equidade o assunto proposto, 

considerando, determinando e delimitando as especificidades próprias da Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Humanas. 

 

 Não obstante, gostaríamos de fazer alguns apontamentos, à guisa de sugestão, 

a fim de melhorar a compreensão textual da presente resolução: 

 No artigo 5º, § 1º – que normatiza a ordem de concessão da licença capacitação 

para os docentes –, os itens II (Carga horária semanal de aulas), III (Produção da 

pontuação técnico-científica) e IV (Atividades administrativas), assim como os itens III 

(Nomeação em portarias), presente no § 2º, do mesmo artigo – que normatiza a ordem 

de concessão da licença capacitação para os técnicos-administrativos –, não 

determinam, no corpo da resolução, a quantificação temporal a ser considerada para 

o estabelecimento da pontuação. Tal quantificação aparece apenas na tabela 

constante no Anexo I. Nesse sentido, caso julgue-se apropriado, sugere-se a inserção 

da presente delimitação no corpo dos artigos. 

 Ainda no § 2º, do artigo 5º, elenca-se, no item IV, o critério “Ordem de saída”, 

para computação da pontuação relativa aos técnicos-administrativos. Não obstante, a 

resolução não especifica os critérios nem o responsável pelo estabelecimento de tal 

rol. Assim sendo, sugere-se a inclusão de maiores informações nesse sentido. 

 Por fim, no § 4º, do artigo 5º, determina-se como critério de desempate a “idade 

do servidor”. Todavia, não há informações sobre qual relação etária será considerada: 

a maior ou a menor.  

 

 Nada mais havendo a tratar, submetemos o presente parecer, juntamente com 

as sugestões nele contidas, à Comissão Interna da Unidade e à Chefia imediata, a fim 

de que se procedam os devidos encaminhamentos. 

 

Fábio Amorim de Matos Júnior 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Filosofia 

 

Goiás, 09 de setembro de 2021. 
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DEMANDA DE PRORROGAÇÃO

PROJETO DE PESQUISA

ENSINO DE FILOSOFIA: potencialidade lúdica dos jogos didático-filosóficos

Justificativa

Este pedido se justifica visto que, como apontado no referido projeto de
pesquisa, especificamente nos Objetivos, os jogos seriam analisados por
estarem disponíveis na internet. Porém, o jogo do prof. Talles Luiz de Faria
Sales (IFMT) FOI RETIRADO da rede online. Desta forma, será substituído por
um jogo disponível na plataforma da CAPES. Trata-se de:

- Histórias filosóficas (produzido por mestrandos do PPFEN/CEFET para
sensibilização de temas e conceitos filosóficos):
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/600796

Atenciosamente,

Ricardo Delgado
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RESUMO 

 
 
 
Diante de antigos e modernos instrumentos didáticos, o Ensino de Filosofia 
desponta como potencial ambiente para a criação de vídeos, jogos e outros 
voltados à educação. Assim, focando em um objetivo, a intenção desse projeto 
é a elaboração, confecção e teste prático de um jogo de baralho, denominado 
‘Boca Filosófica’. Este jogo expressará pensamentos e ou conceitos filosóficos, 
mas a intenção principal refere-se ao estímulo da conversa entre as pessoas, 
nas suas diferentes funções sociais. Dessa forma, mesmo sendo seu público 
principal os estudantes do Ensino Médio, valerá para qualquer pessoa em 
qualquer idade, pois como nos disse Epicuro, ninguém é pouco ou muito maduro 
para abandonar a saúde da alma e a felicidade. Conversar ou falar não somente 
libera emoções recalcadas ou potencializa sublimações, como afirma a 
psicanálise, mas desenvolve afetos e contribui na organização da casa mental, 
habitada pelo eu.  
 

 

Palavras-chaves: Ensino de Filosofia. Didática. Aprendizagem lúdica. Jogo 

didático-filosófico. Boca Filosófica. 
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1. JUSTIFICATIVA 

A atividade ludopedagógica1 vem de muito longe. Mesmo antes da 

invenção da instituição ‘escola’, a humanidade brincava e ensinava. Para 

Huizinga, o lúdico é um aspecto ainda mais antigo que a civilização, pois antes 

de ser homo sapiens, foi-se homo ludens. Para este historiador holandês, o 

lúdico está enraizado na evolução de nosso DNA, ou seja, encontrado nos 

animais: “Os animais brincam tal como os homens. Bastará que observemos os 

cachorrinhos para constatar que, em suas alegres evoluções, encontram-se 

presentes todos os elementos essenciais do jogo humano” (HUIZINGA, 2000, 

p.05). Será que a origem da pedagogia, isto é, aquilo que objetiva ensinar o 

humano, está relacionada com a ludicidade? Provavelmente.  

Atualmente, os estudos sobre ludopedagogia ganharam destaque, visto 

que essa prática de ensino apresenta bons resultados na aprendizagem de 

crianças, jovens e adultos. Votto e Porciúncula (2017), para além da socialização 

escolar, destacam que nosso cotidiano sociocultural está rodeado por atividades 

lúdicas que constituem nossa identidade, a partir da interação com nossa 

comunidade, e que tais situações apresentam uma relação simbólica entre o nós 

e nosso povo. “Nessa perspectiva, cada contexto social constrói uma imagem de 

jogo conforme seus valores e modos de vida, que se expressa por meio da 

linguagem” (VOTTO e PORCIÚNCULA, 2017, p.201). Assim, o jogo é concebido 

como resultado de uma série de fatores socioculturais. 

Alguns instrumentos lúdicos são considerados estratégias de um ensino 

dinâmico e favorecem a aprendizagem, a superação de bloqueios mentais, a 

conquista de habilidades de pensamento (entre elas a inferência, a criatividade 

e a definição de conceitos), a interação social e o conhecimento do mundo. 

Dentre outras contribuições teóricas e práticas para todos os âmbitos da 

educação, Beraldi (2017) apresenta o conceito de ‘aprendizagem distraída’ de 

Ademilde Silveira Sartori (docente da Universidade de São Paulo – USP). Esta 

autora entende por aprendizagem distraída: “[...] a capacidade que o educador 

deve desenvolver em seus alunos, de estar atento às aprendizagens que 

 

1 Batista e Calabresi (2017) entendem a ludopedagogia como um recurso facilitador no 

processo de ensino-aprendizagem, por meio dos jogos e brincadeiras. São considerados 
exemplos ludopedagógicos: o jogo da memória, o jogo de trilha, o jogo de dama, o jogo de xadrez, 
dominó, os jogos com baralho e outros. 
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podem surgir na distração, ou seja, nos momentos que não os ‘formais’” 

(BERALDI, 2017, p.16). A aprendizagem distraída pode ser espraiada para 

inúmeras disciplinas escolares.  

Por outro lado, é comum a filosofia na escola ser considerada como 

um conhecimento difícil de entendimento, pouco acessível, não só porque 

lida com ‘pensadores mortos e ultrapassados, mas porque pouco ou nada 

muda a existência com ela’, diz o senso comum. Tal fama advém igualmente 

por apresentar conceitos extra-ordinários, por ter um encadeamento de 

ideias que necessitam certa capacidade de escuta e atenção na inferência 

veiculada, e por não estar presa às coisas imediatas. Assim, se esses são 

alguns obstáculos do Ensino da Filosofia, seu desafio está em sua 

superação, por qualquer meio ético. Um desses meios trata-se da 

capacidade de tradução, capacidade de passar do incomum ao comum, de 

interpretar o difícil em linguagem compreensível, o inacessível em lógica, na 

explicação para um jovem. Jovem no sentido de ser uma pessoa alvo de 

exercícios de facilitação de ideias herméticas, seja o jovem na sua idade 

cronológica, seja como alvo pedagógico. Aliás, qualquer professor 

universitário poderia fazer esse exercício de assumir o papel de ministrar 

suas aulas como se seu público fossem os jovens recém saídos da infância. 

Se isso acontece, talvez poderia ser interpretada a filosofia como uma 

espécie de descida do mundo das ideias para o mundo concreto da Terra. O 

jogo Boca Filosófica pretende ser uma espécie de tradução compreensível 

da Filosofia.  

Dessa forma, diante da constituição do saber lúdico, faz-se 

importante o estudo e o desenvolvimento de instrumentos ludopedagógicos; 

e este projeto visa justamente a construção de um jogo didático-filosófico, ou 

melhor, um baralho chamado ‘Boca Filosófica’, expressando em cada uma 

de suas cartas, uma breve exposição de conhecimento, contexto ou conceito 

do pensador/a e uma pergunta para estimular o diálogo, a exemplo da carta 

abaixo, já construída sobre o filósofo Heráclito: 
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Há algum tempo atrás você foi  

um bebê, que pouco sabia.  

Hoje sabe que mudou junto com  

as pessoas e as coisas.  

Heráclito dizia que tudo flui,  

por isso não podemos entrar  

duas vezes no mesmo rio.  

Será que a lei do universo  

é a mudança? 

 

 

 

 

Essa carta sobre Heráclito revela um formato do tipo ‘conhecimento e 

pergunta’, porém, os estudos desse projeto mostrarão se este formato continuará 

ou será modificado, visto que existem contribuições do jogo denominado RPG (‘role 

play games’ ou jogo de interpretação de papéis), e outros, seja em relação à 

aparência da carta ou em relação a outros artifícios de estratégias que podem ser 

combinados na ‘estética emocional’ do jogo.  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O docente pode compreender que através do jogo exercita-se a 

sensibilização, isto é, de acordo com Gallo (2012), algo que ‘afete’ o estudante para 

um tema ou problema do conteúdo escolar, podendo ser uma música, um poema, 

um jogo, uma tira de histórias em quadrinho (HQs) ou outras. Esta etapa de 

sensibilização significa ganhar a atenção do discente e motivá-lo ou engajá-lo na 

construção de seu próprio conhecimento, seja través da pesquisa, da criação ou 

do exercício de um conceito.  

Lidia Maria Rodrigo (2009) é outra autora que entende a importância da 

sensibilização, porém denominada por ela de ‘introdução’. Sua proposta 
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metodológica de ensino de Filosofia se resume em cinco etapas: introdução, 

problematização, contextualização, texto filosófico e avaliação. Na fase da 

introdução, que pode ser uma peça teatral, pinturas, HQs, textos e outras, a autora 

argumenta que apresentado o item, parte-se para questionamentos: o que 

representa tal signo? Qual seu sentido? Quais problemas são tratados pelo/s 

pensador/es? Como foi a vida deste/a pensador/a? De qualquer forma, verifica-se 

como a ludopedagogia e seus signos são portas de entrada para as aulas de 

Filosofia e outras disciplinas, talvez uma intenção de interdisciplinaridade. 

Estudos recentes evidenciam que a ludopedagogia aumenta em 30% a 

aprendizagem do discente (VOTTO e PORCIÚNCULA, 2017) comparada com a 

aprendizagem tradicional. Longe da aula se resumir em brincadeira e diversões, o 

que deixaria de ser ‘ludopedagogia’, esta, além da ajudar a fixar conhecimentos 

novos das disciplinas, coloca o imaginário do jogador na realidade da situação 

vivenciada no momento do jogo, contribuindo para uma maior conscientização.  

Esta vivência da realidade que o jogo proporciona é o que Vygotsky chama 

de apropriação do real, uma espécie de absorção miniaturizada do real, 

possibilitando estímulos sintéticos de qualidades mentais [racionais e emocionais] 

e sociais. Para ele, “o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento 

sob forma condensada” (VYGOTSKY, 1991, p.69). Logo, essas tendências são 

inatas, mas também desenvolvidas. 

Numa perspectiva dialética, se por um lado o mundo da realidade é colocado 

à prova na execução do jogo, por outro, é exercitado a imaginação em sua 

potencialidade. Para este pensador russo, inicialmente, na idade pré-escolar, a 

criança brinca através da imaginação e dos objetos-brinquedos que ela interage, 

tendo a imaginação papel preponderante; a imaginação “é o brinquedo sem ação” 

(VYGOTSKY, 1991, p.62). A interação com a imaginação possibilita a construção 

das regras [internas] sobre o brinquedo. Não há brinquedo sem regras, e estas 

passam a determinar a relação da criança com o objeto, que agora é do objeto de 

desejo. Por conseguinte, pode-se asseverar que dentro dos limites das regras 

encontra-se o lúdico, ou tem a ludicidade possibilidades de existir.  

Nesse processo de aprimoramento cognitivo, Piaget afirma que os jogos 

criam representações simbólicas sobre afetos, normas, socialização, diversão e 

outras. Assim, o desenvolvimento dos jogos pode criar esquemas mentais lúdicos, 

propiciando uma série de combinações entre signos, podendo manifestar o mais 
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vivo prazer na realização do exercício, que primeiramente se torna um ritual e, 

posteriormente, se desprende desse círculo unindo-se em novas representações 

(PIAGET, 1971). Talvez por isso, alguns adultos se divertem com brincadeiras 

consideradas juvenis, como soltar pipas, jogo da velha, capturar pokémons pela 

cidade, pega-pega e outros. Dessa forma, evidenciando a repetição de esquemas 

mentais criados na fase juvenil ou infantil.  

De todo modo, observando a potencialidade do jogo pedagógico, o ‘Boca 

Filosófica’ pretende principalmente conhecer a filosofia, exercitar o pensamento a 

maneira dos filósofos e desenvolver a capacidade de argumentação com início, 

meio e fim. Não esquecendo de mencionar o intercâmbio afetivo e a construção 

conjunta de um diálogo entre as pessoas.  

 

 

3. OBJETIVOS  

 

Objetivo geral:  

Construir um jogo didático-filosófico, denominado ‘Boca Filosófica’, 

evidenciando suas relações com os conteúdos tradicionais e históricos da 

filosofia, fazendo ponte com conhecimentos do dia a dia.  

 

Objetivos específicos:  

A) Contribuir com o ensino de Filosofia;  

B) Exercitar a vivência das competências e habilidades da Filosofia;  

C) Estimular a curiosidade e a pesquisa da Filosofia e seus conceitos;  

D) Traduzir ou mostrar a Filosofia como um assunto inspirado no cotidiano;  

E) Aperfeiçoar a produção do jogo ‘Filosofia na Trilha’. 

 

 

4. METODOLOGIA 

Almeja-se uma metodologia embasada na pesquisa bibliográfica, com um 

referencial sobre a temática ‘história da Filosofia’, ‘jogo lúdico’ e ‘experiências de 

pensamento’ na realização das características do ‘Boca Filosófica’.  

Diante disso, planeja-se dividir o andamento da pesquisa em sete etapas: 

1. Leitura e análise dos potenciais pensamentos dos filósofos/as que podem ser 
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utilizados nas cartas; 2. Leitura bibliográfica dos autores sobre o lúdico; 3. Pesquisa 

sobre as estratégias de jogos de cartas, seja nos RPGs e outros; 4. Construção 

das cartas; 6. Exercício-teste prático em sala de aula do ‘Boca Filosófica’ e; 7. 

Aperfeiçoamento do Boca Filosófica pelo modelo MDA [mechanics, dynamics and 

aesthetics] mecânica, dinâmica e estética do jogo2. 

A definição das etapas possibilita a duração de um ano de pesquisa e 

realização do Boca Filosófica, compreendendo de 20 de setembro de 2021 a 20 de 

setembro de 2022.  

 
 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

O público alvo do resultado desse projeto são os estudantes do Ensino 

Médio, porém, nada impede que o Boca Filosófica seja utilizado por qualquer 

pessoa, em qualquer idade e profissão, que queira saber um pouco mais de 

filosofia ou conversar sobre seus temas e conceitos. É um jogo de tradução 

filosófica destinado para além do Ensino de Filosofia, para além do exercício de 

competências e habilidades da Filosofia.  

Assim como acontece com novas edições de um livro, onde o autor ampliou 

os conhecimentos ou modificou alguns capítulos, pretende-se que o Boca 

Filosófica também seja aperfeiçoado ao longo de sua existência, seguindo o 

modelo MDA, visto anteriormente, não somente após o teste prático em sala de 

aula, mas em várias situações da vida.  

Mais que uma justificativa, a relevância do diálogo merece estar em 

‘resultados esperados’. A importância que tem a conversa humana não se refere 

 
2 Os autores Hunicke, LeBlanc e Zubek entendem o modelo MDA [mechanics, dynamics 

and aesthetics] como um padrão da maioria ou mesmo da totalidade dos jogos espalhados pelo 

mundo, sejam eles virtuais ou materiais. A mecânica “descreve os componentes específicos do 

jogo, no nível de representação de dados e algoritmos”. A dinâmica diz respeito ao “comportamento 

da mecânica quando ela é executada pelas ações do jogador e cada um dos resultados ao longo 

do tempo”. Por fim, a estética refere-se às respostas emocionais evocadas no jogador. (HUNICKE, 

LEBLANC e ZUBEK, 2004, p.3). Traduzindo para uma linguagem mais acessível, Rafael Studart 

(2021) entende mecânica como um conjunto de engrenagens que fazem o jogo funcionar: suas 

regras, sistemas e componentes [peões, cartas, tabuleiro ou outros] do jogo, criados pelo projetista 

do jogo; já a dinâmica trata da interação entre o jogador e a mecânica do jogo, ainda interagindo 

com outros jogadores e; finalmente, a estética não tem a ver com a beleza sensível do jogo, mas 

com a emoção despertada por ele. Que emoção você sentiria ao jogar o jogo ‘y’ com a pessoa ’x’?  
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apenas na resolução de problemas, mas, como apontado pela psicanálise, o 

diálogo pode desprender emoções recalcadas ou projetar sublimações. Quem não 

passou pela experiência de uma simples conversa mudar o rumo da vida? Eis aí o 

diálogo expressando potencialidades de construções de sentido existencial. O jogo 

Boca Filosófica é apenas um pequeno meio de possibilitar uma conversa, que pode 

explodir em novos motivos de curiosidade filosófica ou outros e busca por 

felicidade. Não se trata de rebaixar a interação do jogo a exercícios da fase oral, 

mas de novas lógicas organizativas na residência do eu, a mente; novas 

possiblidades intelectuais e emocionais do pensamento, pois como disse Epiteto, 

‘cuide-se e cure-se, pois o pensamento é teu mestre’.  

Por último, pretende-se que a realização desse jogo seja um treinamento 

intelectual no fortalecimento da construção do jogo ‘Filosofia na Trilha’.  
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RESUMO 

 

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um jogo didático-filosófico 
para o Ensino Médio, pautando-se nos conteúdos tradicionais do Currículo 
Básico Comum sobre Filosofia e seu ensino, na História da Filosofia e nas 
técnicas e metodologias da ludopedagogia. Dessa forma, visa contribuir com o 
aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Filosofia, 
seja motivando e engajando os discentes pela sensibilidade, seja instigando-os 
pela riqueza de variedades de seus instrumentos: conceitos, obras, biografias, 
mitos e aspectos da sua história.  

 

Palavras-chaves: Ensino de Filosofia. Didática. Aprendizagem lúdica. Jogo 

didático-filosófico. Filosofia na Trilha. 
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1. JUSTIFICATIVA 

É comum o professor de filosofia no Ensino Médio se deparar com alguns 

alunos desmotivados, sem interesse de escutar, escrever ou participar da aula. A 

causa dessa desmotivação pode ser diversa, no entanto, no que diz respeito ao 

professor de filosofia, este pode, após um diálogo livre com a turma da sala, buscar 

estratégias de motivação. Estas podem ser amplas em sua variedade, desde chamar 

a atenção, sensibilizar, até propor um passeio ao parque. Mudar o ambiente pode ser 

uma estratégia eficaz, pois sabe-se que essa mudança pode proporcionar novas 

disposições internas e contribuir com o objetivo maior da aula, da disciplina ou da 

educação como um todo. Sem desmerecer que ‘mudar o ambiente’ pode ser apenas 

uma metonímia, uma figura de retórica, pois trata-se também de modificar o clima 

mental. 

Assim, tentando contribuir com disposições internas diferentes, a 

ludopedagogia1 apresenta suas propostas de recursos prazenteiros e instrutivos. Sem 

desmerecer que os instrumentos ludopedagógicos demandam tempo, ou que nem 

todo conteúdo pode ser trabalhado ou mesmo restringir certa autonomia discente, 

ainda assim, sua potencialidade pode ser explorada. Não se trata de panaceia eficaz 

em todo contexto ou do objetivo didático de Comenius, isto é, de ensinar tudo a todos, 

mas atualmente as pesquisas evidenciam que a ludopedagogia aumenta as chances 

de aprendizagem em 30%, segundo Votto e Porciúncula (2017), quando comparada 

com o ensino tradicional. Contudo não se limita ao aprendizado, e se irradia para todos 

os lados na mente humana (como se a mente tivesse lados), cooperando com o 

desenvolvimento intelectual, afetivo, emocional e físico dos participantes.  

Outro aspecto relevante trata-se do contexto presente na história da 

humanidade, isto é, nunca se jogou tantos jogos como agora, ainda mais em tempos 

de pandemia da COVID-19. Não apenas os jogos online ou offline (em computadores, 

celulares ou tablets), mas principalmente os jogos de tabuleiro.  

Assim sendo, percebendo a potencialidade lúdica que os jogos trazem para o 

ambiente educativo, pretende-se criar um jogo didático-filosófico denominado 

Filosofia na Trilha, para isso, utilizando dos conteúdos filosóficos, entre eles, 

 
1 Para Batista e Calabresi (2017), a ludopedagogia é um recurso facilitador do processo de ensino-
aprendizagem, por meio dos jogos e brincadeiras. São considerados exemplos ludopedagógicos: o 
jogo da forca, mímica, trava-línguas, caça-palavras, encenar histórias, e outros, incluindo os clássicos 
o jogo de trilha, o jogo de dama e o jogo de xadrez.   
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conceitos, temas, problemas, biografias, mitos e, um item especificamente chamado 

de filosofia contemporânea, visto que esta se destaca não somente pela virada 

linguística, mas por outras direções não comuns às ideias convencionais, desde a luta 

de classes de Karl Marx até o véu da ignorância de John Rawls.  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Atualmente, a disciplina de Filosofia – junto a outras –, passa por mudanças, 

principalmente com a temerária transformação que a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) fará se for implantada totalmente nas escolas do Brasil. Não é 

novidade que esta BNCC veio para reordenar a sociabilidade dentro do capitalismo 

vigente. Aliás, muitas reformas da política educacional, desde os anos de 1990, 

convergem para as adequações (neo)liberais, beneficiando o mercado e o capital 

financeiro. Embasadas em Adorno, para Leite e Peplinski (2021), a BNCC possibilita 

uma semiformação humana, uma especialização simplória para o mercado de 

trabalho, daí porque as autoras defendem: “uma educação voltada ao 

desenvolvimento do indivíduo, que propõe a libertação e acesso, longe de ser uma 

mercadoria. Escola que fortaleça os estudantes para a vida social, antes de para 

simplesmente uma vaga de trabalho” (LEITE e PEPLINSKI, 2021, p. 138). 

Dessa forma, inspirados em Paulo Freire, não se deve desmerecer que se a 

educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, a sociedade como um todo, 

pouco avança. É com essa esperança que o ensino de filosofia continua a todo vigor 

em muitas escolas visando a formação de um cidadão que reflita melhor suas 

condições sócio-políticas, sendo ativo em suas inferências – afirma Pascal que toda 

a dignidade humana consiste no pensamento – e ações de cidadania.  

Silvio Gallo é um dos autores que têm o ensino de Filosofia como assunto 

principal. Ele propõe quatro etapas em seu método: sensibilização, problematização, 

investigação e conceituação. Este projeto focará na sensibilização, que Gallo a 

entende como: “[...] chamar a atenção para o tema do trabalho, criar uma empatia com 

ele, isto é, fazer com o tema ‘afete’ os estudantes” (GALLO, 2012, p.96). É assim que 

o jogo, Filosofia na Trilha, almeja a sensibilização dos estudantes, seja nas escolas, 

seja em seus lares ou outros ambientes. Levando em conta igualmente que a simples 

leitura de uma carta do jogo Filosofia na Trilha pode servir de trampolim para 
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pesquisas sobre variados temas, em diferentes áreas; fortalecendo o pesquisador, o 

cidadão.   

Se um jogo excita ludicidade e prazer, para o filósofo Walter Benjamin, é 

definitivo que a brincadeira2 originou nossos costumes: “(...) é a brincadeira, e nada 

mais, que está na origem de todos os hábitos” (1985, p.253). Benjamin reflete que a 

criança não está ausente do mundo social, já que utiliza o brinquedo como ‘diálogo 

mudo’ entre ela e as regras sociais (ou a sociedade), criando suas próprias 

experiências com tendência à repetição. Portanto, o lúdico não se resume em uma 

diversão supérflua e pejorativamente ‘infantil ou imatura’, o que poderia pensar o 

observador externo, mas cria condições da pessoa (adequada generalização) se 

adaptar ao meio circundante, fazer uso de sua criatividade e desenvolver suas 

aprendizagens. Para Benjamin, tais ludicidades promovem o alívio de tensões, sendo 

uma porta de descanso de uma realidade dificultosa.  

Se Benjamin captou intuitivamente a importância do lúdico sobre nossos 

hábitos e mesmo a necessidade dele, é inequívoco que a ludopedagogia em sala de 

aula ou outro espaço, possibilita e potencializa a assimilação dos conteúdos 

educacionais.  

 

 

3. OBJETIVOS  

 

Objetivo geral:  

Produzir um jogo de tabuleiro didático-filosófico, denominado Filosofia na 

Trilha, a ser utilizado nas diversas situações do processo ensino-

aprendizagem, seja no âmbito educativo ou social. 

 

Objetivos específicos:  

A) Entender as demandas da ludopedagogia e as técnicas utilizadas na 

modelagem MDA3;  

 
2 O termo ‘brincadeira’ está associado a vários tipos de ludicidade, porém, não necessariamente ‘com 
regras’. Já ‘jogo’ pressupõe a existência de normas convencionais. 
  
3 Os autores Hunicke, LeBlanc e Zubek entendem o modelo MDA [mechanics, dynamics and aesthetics] 
como um padrão da maioria ou mesmo da totalidade dos jogos espalhados pelo mundo, sejam eles 
virtuais ou materiais. A mecânica “descreve os componentes específicos do jogo, no nível de 
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B) Identificar os potenciais conteúdos filosóficos para estas divisões do jogo 

Filosofia na Trilha: conceitos, obras, biografias, mitos e Filosofia 

contemporânea.   

C) Compreender a interação entre as biografias dos/das pensadores e suas 

obras; 

D) Realizar um teste prático do jogo Filosofia na Trilha na escola pública; 

E) Consumar o apoio e a parceria da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da 

UFG (PRPI), na confecção e outras contribuições na concretização do jogo 

Filosofia na Trilha.  

 

 

4. METODOLOGIA 

Neste projeto, adota-se a metodologia de pesquisa bibliográfica e referencial 

sobre a temática ‘ludopedagogia’, seus temas correlatos e a imersão na história da 

filosofia, visto que o jogo Filosofia na Trilha será subdividido em conceitos, obras, mito, 

biografia e filosofia contemporânea.  

Assim sendo, entendendo que o jogo didático-filosófico está imerso no 

processo de ensino-aprendizagem, analisaremos sua potencialidade na perspectiva 

das habilidades e competências que estão presentes nas ‘Orientações curriculares 

para o ensino médio’ (BRASIL, 2006).  

Diante das subdivisões do jogo Filosofia na Trilha, planeja-se dividir o 

andamento da sua realização em nove etapas: 1. Análise e seleção das leituras 

referentes à história da filosofia e suas subdivisões dos assuntos tratados dentro da 

Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, Filosofia Moderna e Filosofia Contemporânea; 2. 

Leitura analítica das biografias dos pensadores/as; 3. Seleção e leitura dos conceitos-

chaves de potenciais pensadores/as; 4. Leitura bibliográfica dos autores clássicos e 

contemporâneos sobre a ludopedagogia; 5. Construção das cartas do jogo Filosofia 

 
representação de dados e algoritmos”. A dinâmica diz respeito ao “comportamento da mecânica quando 
ela é executada pelas ações do jogador e cada um dos resultados ao longo do tempo”. Por fim, a 
estética refere-se às respostas emocionais evocadas no jogador. (HUNICKE, LEBLANC e ZUBEK, 
2004, p.3). Traduzindo para uma linguagem mais acessível, Rafael Studart (2021) entende mecânica 
como um conjunto de engrenagens que fazem o jogo funcionar: suas regras, sistemas e componentes 
[peões, cartas, tabuleiro ou outros] do jogo, criados pelo projetista do jogo; já a dinâmica trata da 
interação entre o jogador e a mecânica do jogo, ainda interagindo com outros jogadores e; finalmente, 
a estética não tem a ver com a beleza sensível do jogo, mas com a emoção despertada por ele. Que 
emoção você sentiria ao jogar o jogo ‘y’ com a pessoa ’x’?   
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na Trilha, onde haverá uma subdivisão do assunto tratado de 15 a 20 itens em cada 

carta; 6. Confecção do tabuleiro do jogo; 7. Teste prático na escola; 8. Melhoramento 

do jogo em sua modelagem MDA; 9. Concretização da parceria com o PRPI-UFG, e 

realização prática da pintura do tabuleiro e das cartas, incluindo o que o jogo precisar 

para sua produção e possível comercialização.  

A definição dessas etapas possibilita a duração de quatro anos de pesquisa e 

produção do jogo Filosofia na Trilha, compreendendo de 23 de setembro de 2021 a 

23 setembro de 2025.  

 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Como o público alvo do Jogo Filosofia na Trilha são os discentes do Ensino 

Médio (porém, sabe-se que qualquer pessoa curiosa sobre a Filosofia pode ser seu 

público potencial), espera-se que o desenvolvimento do projeto traga como primeiro 

resultado a motivação e o engajamento discente na disciplina de Filosofia (e em 

outras) e na prática do jogo no ambiente escolar e ou social.  

Com o resultado desse teste prático escolar, espera-se o aprimoramento do 

jogo Filosofia na Trilha, e sua viabilização comercial em parceria com a UFG, na 

expectativa de que tais contribuições sejam replicadas principalmente no ensino de 

filosofia pelo Brasil e, quiçá, no mundo. Quem sabe suas metodologias possam ser 

compartilhadas para outras áreas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, 

não só no que diz respeito à Filosofia, mas o desenvolvimento de um/a futuro/a 

pesquisador/a.  

Desta forma, espera-se contribuir para a qualidade de vida dos discentes, em 

suas pesquisas filosóficas e em suas vidas pessoais (aspecto intelectual, emotivo e 

moral, propiciados pelos jogos lúdicos). Em suma, os resultados esperados buscam 

atender o que Magalhães (2020) asseverou em “Relatos e reflexões – aprimorando o 

processo de ensino-aprendizagem na UFG”. A autora afirma que a construção de uma 

metodologia da práxis docente ajuda a transformar os sujeitos envolvidos e acaba por 

“favorecer a natureza intelectual e emocional dos estudantes, suas consciências, 

afetando a forma como pensam e aprendem” (MAGALHÃES, 2020, p.60). Ganham os 

estudantes, e ganham todos que valorizam uma sociedade democrática e inteligente.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

 
PARECER Nº 54/2021/UAECH-RG/RG
PROCESSO Nº 23070.051925/2021-23
INTERESSADO: RICARDO DELGADO DE CARVALHO
Assunto: Parecer projeto de pesquisa “ENSINO DE FILOSOFIA E CRIAÇÃO DE UM
JOGO DIDÁTICOFILOSÓFICO: Baralho Boca Filosófica”
 
Prezados,
Na condição de coordenador de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas e a partir do encaminhamento do projeto “ENSINO DE FILOSOFIA E
CRIAÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICOFILOSÓFICO: Baralho Boca Filosófica”, enviado pelo
Professor Doutor Ricardo Delgado de Carvalho, me ponho na incumbência de emitir
um parecer sobre o documento. Diante do exposto, considero que:
O projeto de pesquisa apresentado pela prof. Dr. Ricardo Delgado de Carvalho,
possui relevância e apresenta como desafio uma possiblidade de superação da
questão da rigidez do ensino da filosofia, dentre seus outros atributos.
Consideramos que a compreensão desses limites reflete os desafios a serem
enfrentados, explicitando, portanto, a importância dos trabalhos desenvolvidos com
tal intuito e acerca desse contexto. Avaliamos como importantes por promover
avanços na formação e promoção de um melhor entendimento de certos temas na
filosofia escolar, assim como auxiliador na formação acadêmica da área em questão.
Referente ao texto do projeto, ele contém riqueza de informações, conferindo
organicidade da proposta e ludicidade. Ademais, apresenta referencial teórico
adequado à temática da proposta. Assim como metodologia consonante aos
objetivos propostos.
Pelo exposto, sou favorável integralmente à aprovação do projeto de pesquisa por
este colegiado.
Sem mais, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.
 

Goiás, 29 de setembro de 2021.
 
 

Prof. Dr. Welson Barbosa Santos
Coordenador de pesquisa da UAECH, UFG/Regional Goiás

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2383659 e o código CRC B932E162.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2383659
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

 
PARECER Nº 55/2021/UAECH-RG/RG
PROCESSO Nº 23070.051925/2021-23
INTERESSADO: RICARDO DELGADO DE CARVALHO
Assunto: Parecer projeto de pesquisa “JOGO DIDÁTICO-FILOSÓFICO: FILOSOFIA NA
TRILHA (CONCEITOS, OBRAS, BIOGRAFIAS, MITOS E FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA)”
Prezados,
Na condição de coordenador de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas e a partir do encaminhamento do projeto “Jogo didático-filosófico: filosofia
na trilha (conceitos, obras, biografias, mitos e filosofia contemporânea)”, enviado
pelo Professor Doutor Ricardo Delgado de Carvalho, me ponho na incumbência de
emitir um parecer sobre o documento. Diante do exposto, considero que:
O projeto de pesquisa apresentado pela prof. Dr. Ricardo Delgado de Carvalho possui
relevância, sobretudo se considerarmos que historicamente a Educação tem sido
negligente em vários sentidos, dentre eles: a rigidez com que certos temas e
disciplinas são tratadas na escola, limitando seu melhor entendimento e aplicabilidade.
Nesse sentido, a proposta traz como desafio uma possiblidade de superação da
questão, dentre seus outros atributos.
Consideramos que a compreensão desses limites reflete os desafios a serem
enfrentados, explicitando, portanto, a importância dos trabalhos desenvolvidos com
tal intuito e acerca desse contexto. Avaliamos como importantes por promover
avanços na formação e promoção de um melhor entendimento de certos temas na
filosofia escolar, assim como auxiliador na formação acadêmica da área em questão.
Referente ao texto do projeto, ele contém riqueza de informações, conferindo
organicidade da proposta e ludicidade. Ademais, apresenta referencial teórico
adequado à temática da proposta. Assim como metodologia consonante aos
objetivos propostos.
Pelo exposto, sou favorável integralmente à aprovação do projeto de pesquisa por
este colegiado.
Sem mais, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos.
 

Goiás, 23 de setembro de 2021.
 

Prof. Dr. Welson Barbosa Santos
Coordenador de pesquisa da UAECH, UFG/Regional Goiás

Documento assinado eletronicamente por Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2383669 e o código CRC 20B11DBE.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2383669
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

 
PARECER Nº 56/2021/UAECH-RG/RG
PROCESSO Nº 23070.051925/2021-23
INTERESSADO: UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS
Versa o presente parecer sobre Resolução referente ao Plano Anual de Capacitação
da UAECH do Campus Goiás, cuja formulação esteve a cabo da Diretoria de
Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas e de Comissão Interna instituída pela Unidade. Apresentam-se como
objetivos propostos pela presente resolução: a disposição e orientação dos
servidores da Unidade em relação aos pedidos de afastamento; assim como a
construção de planejamento e parâmetros para concessão dos mesmos. As licenças,
regulamentadas pela presente resolução, dividem-se em: i) Licença Capacitação; ii)
Licença para Pós-doutoramento; iii) Licença para Mestrado; iv) Licença para
Doutorado. No que tange à regulamentação para sua concessão, as referidas
licenças se condicionam ao preenchimento do Plano de Desenvolvimento de Pessoas,
realizado no ano anterior à concessão da licença, e ao cumprimento dos itens
constantes no artigo terceiro da presente resolução. No que diz respeito a sua
abrangência quantitativa, as concessões ficam limitadas a dois por cento “dos
servidores em exercício no órgão ou na entidade”. Caso haja demanda superior, a
presente resolução estabelece critérios para concessão de licença capacitação para
docentes e para técnicos-administrativos, conforme critérios específicos para cada
classe: i) Tempo de magistério, produção intelectual, atividades administrativas e
tempo de licença – para os docentes; ii) Tempo de serviço, participação em
comissões designadas por portarias, ordem de saída e menor tempo de vencimento
da licença – para os técnicos-administrativos. Após análise do documento, salvo
melhor juízo em contrário, somos do parecer que a resolução, em linhas gerais,
aborda com equidade o assunto proposto, considerando, determinando e
delimitando as especificidades próprias da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Humanas. Não obstante, gostaríamos de fazer alguns apontamentos, à guisa de
sugestão, a fim de melhorar a compreensão textual da presente resolução: No artigo
5º, § 1º – que normatiza a ordem de concessão da licença capacitação para os
docentes –, os itens II (Carga horária semanal de aulas), III (Produção da pontuação
técnico-científica) e IV (Atividades administrativas), assim como os itens III
(Nomeação em portarias), presente no § 2º, do mesmo artigo – que normatiza a
ordem de concessão da licença capacitação para os técnicos-administrativos –, não
determinam, no corpo da resolução, a quantificação temporal a ser considerada para
o estabelecimento da pontuação. Tal quantificação aparece apenas na tabela
constante no Anexo I. Nesse sentido, caso julgue-se apropriado, sugere-se a
inserção da presente delimitação no corpo dos artigos. Ainda no § 2º, do artigo 5º,
elenca-se, no item IV, o critério “Ordem de saída”, para computação da pontuação
relativa aos técnicos-administrativos. Não obstante, a resolução não especifica os
critérios nem o responsável pelo estabelecimento de tal rol. Assim sendo, sugere-se a
inclusão de maiores informações nesse sentido. Por fim, no § 4º, do artigo 5º,
determina-se como critério de desempate a “idade do servidor”. Todavia, não há
informações sobre qual relação etária será considerada: a maior ou a menor. Nada
mais havendo a tratar, submetemos o presente parecer, juntamente com as
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sugestões nele contidas, à Comissão Interna da Unidade e à Chefia imediata, a fim de
que se procedam os devidos encaminhamentos.

 
Goiás, 09 de setembro de 2021.

 
Prof. Dr. Fábio Amorim de Matos Júnior

Coordenador do Curso de Bacharelado em Filosofia
UAECH/CÂMPUS GOIÁS/UFG

 

Documento assinado eletronicamente por Fábio Amorim De Matos Júnior,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 11:29, 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 Welson Barbosa Santos,
Professor do Magistério Superior, em 30/09/2021, às 15:39, 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 2383680 e o código CRC C11E3B68.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2383680
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ANEXO I 

MODELO DE ESTRUTURA À CHAMADA INTERNA Nº 01/2021 

Proposta Singular ( X ) Proposta Consórcio ( ) 

a. Unidade(s) Proponente(s) UFG  

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas UAECH-UFG-Câmpus Goiás 

b. Título da proposta 

Universidade Federal de Goiás: Ampliação e fortalecimento das Licenciaturas no 

Câmpus Goiás, da mesorregião noroeste goiano  

 

c. Objetivo geral  

Criar um curso de Pedagogia, na perspectiva da educação inclusiva, na 

UFG/Câmpus Goiás, visando à formação docente e a constituição de um Núcleo de 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica. 

Objetivos específicos  

 Contribuir para a formação de professores da educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental da região noroeste do estado de Goiás, 

atendendo às redes de ensino pública e privada do município de Goiás e 

municípios circunvizinhos; 

 

 Criar, fomentar e estimular projetos de educação continuada na perspectiva 

da educação inclusiva, atendendo as secretarias municipais e estaduais de 

educação, a rede federal de ensino e as escolas da iniciativa privada; 

 

 Formar profissionais para a atuação na gestão do trabalho pedagógico, no 

planejamento, na execução e na avaliação dos sistemas de ensino, unidades 

e projetos educacionais nas secretarias de educação, nas escolas e em outras 

instituições educativas e não educativas; 

 

 Desenvolver projetos de extensão que possam integrar a sociedade com a 

comunidade acadêmica; 

 

 Desenvolver pesquisas que fomentem a construção de saberes referentes à 

atuação do pedagogo na perspectiva inclusiva e produção de conhecimento 

na área da educação. 

 

 Desenvolver projetos de ensino que possibilitem ao educador (pedagogo) 

do século XXI, autênticas experiências de conexão com novas formas de 

ensinar e aprender por competências, ampliando o conhecimento sobre as 

tecnologias potencializadoras de processos educativos inovadores, 

disruptivos e transformadores (cultura Maker, metodologias  ativas  , entre 

outras).  
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a. d. Caracterização da ampliação da oferta de vagas nos cursos de graduação 

existentes ou criação de novos cursos 

b.  

Nos últimos anos a cidade de Goiás se consolidou como uma cidade universitária, 

abrigando três instituições públicas de educação superior, que atraem estudantes de 

diversas regiões do estado, e também do Brasil.  

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), está presente no município com o Câmpus 

Goiás, que possui duas Unidades Acadêmicas: a Unidade Acadêmica Especial de 

Ciências Sociais Aplicadas (UAECSA), que contempla os cursos de Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Direito e Serviço Social; e a Unidade Acadêmica Especial 

de Ciências Humanas (UAECH), com os cursos de Licenciatura em Educação do 

Campo, e Licenciatura e Bacharelado em Filosofia.  

 

A UAECH vem se constituindo enquanto referência das licenciaturas na região, por 

meio de um projeto e ações pautadas no pensamento crítico e na formação humana dos 

sujeitos. Destarte, esta UAECH propõe a criação de um curso de Pedagogia na 

modalidade presencial, visando se fortalecer, ainda mais, enquanto centro das 

licenciaturas, que atende a macrorregião noroeste do Estado de Goiás, com soma de 22 

municípios, divididos em 3 microrregiões. Apesar de haver três instituições públicas 

de educação superior na cidade de Goiás, nenhuma destas oferta a licenciatura em 

Pedagogia, e em algumas cidades da região, o curso é ofertado pela rede privada de 

ensino, em formato EAD (Educação a Distância). 

 

Para além das atribuições de ensino, a UAECH pretende consolidar uma Política de 

Formação Docente, somando esforços junto às secretarias municipais e estadual de 

educação, para formalização de um planejamento permanente e sistêmico de formação 

de professores na região noroeste do estado de Goiás. Para a consecução deste objetivo 

contamos com a criação de novos cursos de licenciaturas, núcleos acadêmicos, 

programas de formação continuada e programas de pós-graduação em educação, na 

região.  
 

Além disso, a contratação de novos docentes para o curso de Pedagogia contribuirá 

para consolidar e fortalecer o Grupo de Pesquisa Educação no Cerrado e Cidadania, 

cadastrado no CNPQ desde 01/11/2017, que integra docentes pesquisadores das 

licenciaturas em Educação do Campo e Filosofia da UAECH (UFG/Goiás) e conta 

atualmente com quatro linhas de pesquisa, a saber: Educação do Campo e Inclusão 

Social; Políticas e Educação Popular; Subjetividades na Educação Campesina e; 

Tecnologias digitais e Ciências da Natureza na Educação do Campo. 

 

Assim, a implementação da licenciatura em Pedagogia no Câmpus Goiás, constitui-se 

campo estratégico para a UFG potencializar suas políticas públicas, garantindo à 

comunidade, oportunidade de vivenciar conhecimentos e saberes desenvolvidos a partir 

de uma atuação próxima a sua realidade local.  

 

Em síntese, a proposta visa suprir a carência de professores na área da Pedagogia, de 

modo a contemplar e reforçar o corpo docente do novo curso. contribuirá com o 

desenvolvimento e ampliação de projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão 

do Câmpus Goiás e da UFG como um todo.  
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e. Caracterização inovadora da proposta 

A proposta que a UAECH apresenta é inovadora em dois aspectos: a formação para 

a educação inclusiva como um dos eixos norteadores do Projeto Pedagógico de 

Curso, e; a proposição de criação de um Núcleo Pedagógico de Formação 

Continuada, junto a UAECH, o qual tem por objetivo fomentar uma política de 

formação continuada para o magistério para atender a região, docentes e secretarias de 

educação.  

Além disso, a proposta visa ampliar e aprofundar a formação de professores e gestores, 

por meio de um conjunto maior de disciplinas obrigatórias e optativas que aprofundam 

a formação do pedagogo nas temáticas da educação infantil, anos iniciais do ensino 

fundamental, na gestão e organização escolar, na perspectiva da educação inclusiva. 

 

O Projeto Pedagógico de Curso da Pedagogia tem como eixo norteador a educação 

inclusiva, sendo uma característica pouco vista na matriz curricular dos atuais cursos 

de Pedagogia do Brasil. Sua estrutura curricular contempla de forma direta e 

transversal, uma carga horária expressiva de educação inclusiva por meio das ementas 

e bibliografias das diversas disciplinas do curso.  

 

A partir da oferta do novo curso, a UAECH, pretende criar um Núcleo Pedagógico de 

Formação Continuada, que terá por objetivo fomentar uma política de formação 

continuada que atenda professores e instituições escolares e não escolares, visto que há 

uma demanda expressiva na região, que anseia por uma formação permanente que 

estimule os profissionais da educação dialogar com a comunidade acadêmica e 

contribuir com a qualidade da prática docente no cotidiano escolar.  

 

f. Caracterização integradora da proposta 

A criação e implementação de um curso de Pedagogia na Unidade Acadêmica Especial 

de Ciências Humanas (UAECH), parte de um trabalho colaborativo entre os servidores 

da UFG: do Câmpus Goiás, da Faculdade de Educação e da PROGRAD. Tal esforço 

conjugado busca estruturar um curso moderno, alinhado com os dispositivos legais e 

políticos e com as necessidades da região noroeste do nosso estado. 

 

Assim, o trabalho colaborativo ultrapassa a construção do PPC, uma vez que o curso 

deverá contar com servidores, laboratórios e espaço físico de outras unidades e Câmpus 

da UFG, e ainda, colaborar com a efetivação da integralização curricular proposta entre 

os cursos de licenciaturas da universidade.  

Para além de uma base curricular comum se possibilita dinamizar as licenciaturas do 

Câmpus Goiás a serem agentes indutoras de políticas voltadas para formação 

permanente e melhoria do debate acerca da educação. 

Nesse seguimento, novos docentes fortalecerão as ações de ensino, pesquisa e extensão 

que fomentam as atividades de formação docente no curso de Pedagogia, bem como 

auxiliarão em debates acerca da qualidade da educação em Goiás. 

 

g.  Impacto na melhoria da qualidade do ensino 
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Do ponto de vista do ensino, a contratação de novos professores complementará e 

fortalecerá a área da pedagogia, dado que atualmente a UAECH conta somente com 

três professores pedagogos.  

 

Logo, os novos docentes, contribuirão com a implementação de linhas de pesquisas e 

estudos na Pedagogia, sendo possível propor e incluir disciplinas que aprofundarão a 

formação do pedagogo em uma perspectiva inclusiva, bem como desenvolver projetos 

de ensino em temáticas variadas, com maior qualidade. 

 

h. Impacto na pós-graduação, pesquisa e extensão 

 

Desde sua criação, a UAECH se esforça para ofertar cursos de pós-graduação tanto 

lato-senso, como strictu senso, mas devido a conjuntura política que a UFG vem 

enfrentando desde o governo Temer, ainda não foi possível consolidar uma política de 

pós-graduação. Por meio da Pedagogia, a UAECH almeja ofertar cursos de pós-

graduação lato-senso na área da educação. Desse modo, a contratação de novos 

docentes se faz necessária, pois a ampliação do corpo docente possibilitará firmar as 

linhas de pesquisas que fortalecerão a produção científica e a ampliação de vagas nos 

cursos. 

 

Em relação a pesquisa, os professores da UAECH, têm se esforçado para realizar 

trabalhos com foco nacional e internacional. Com a chegada de novos colaboradores, 

a Unidade pretende ampliar sua capacidade de absorção de projetos com instituições 

públicas e privadas, que automaticamente refletirão na repercussão de suas pesquisas 

na área da educação. 

 

No âmbito da extensão, a UAECH realiza suas atividades em parceria com a 

comunidade local. Com a implementação da nova licenciatura, essas parcerias deverão 

ser ampliadas, e, consequentemente, aumentarão o trabalho docente, dado que o curso 

cumprirá a demanda de 10% de sua carga horária total com atividades de extensão, 

conforme estabelece a Resolução do CNE/CES nº 7/2018. No PPC da Pedagogia, está 

previsto o Projeto Integrado de Extensão (PIEX), que tem como objetivo integrar a 

extensão na matriz curricular do curso, possibilitando que o processo de formação do 

discente possa interagir com a comunidade, articulando saberes e práticas, permitindo 

o desenvolvimento de uma educação cidadã, socialmente comprometida com a 

singularidade humana, a diversidade cultural, a ampliação e o aprimoramento do 

conhecimento científico.  

 

No âmbito da pós-graduação registramos que o incremento de novos professores para 

o curso de Pedagogia, favorecerá a implementação de curso de pós-graduação (Lato 

sensu) na área da Educação Inclusiva, intitulado Gestão e Práticas Educacionais 

Inclusivas (UFG/UAB), aprovado no Edital 05/2018 – CAPES, que tinha início 

previsto para janeiro de 2020, mas foi suspenso devido a redução dos recursos de 

custeio por parte da CAPES, além da pandemia Covid-19. O curso tem a duração de 

420 horas, será desenvolvido com o suporte do Centro Integrado de Aprendizagem em 

Rede (CIAR), e a oferta será para os polos da UAB sediados nos seguintes municípios: 

Goiás, Uruana, Jaraguá, Jussara, Uruaçu, Cesarina; Alexânia, Formosa; São Simão; 

Mineiros e Cavalcante.  
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Por fim, a contratação de novos professores auxiliará imediatamente em diversos 

projetos e iniciativas ligados ao acesso e fomento do conhecimento científico, bem 

como na integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão da UAECH. 

     

i. Viabilidade da proposta em relação aos objetivos da chamada com o respectivo 

cronograma de execução 

Entende-se que o presente plano de trabalho culmina com a proposta da Chamada 

Interna nº 01/2021, visto que as justificativas apresentadas pela UAECH estão de 

acordo com o edital.  

 

É importante ressaltar que a criação do curso de Pedagogia no Câmpus Goiás, já está 

em tramitação, tendo previsão de oferta de vagas aos estudantes a partir do primeiro 

semestre de 2022. Desse modo, a contratação de novos docentes contribuirá com as 

atividades acadêmicas imediatas do novo curso, assim como, com a estruturação do 

Núcleo de Formação Continuada, e com a consolidação da pós-graduação na Unidade 

Acadêmica. 

 

Nesta perspectiva, segue abaixo o cronograma de implantação e execução das 

atividades propostas pela UAECH: 

 

ATIVIDADES 2022/1 2022/2 2023/1 

Início da primeira turma de 

licenciatura em Pedagogia 

X   

Abertura de concurso 

público para contratação de 

docentes na área da 

Pedagogia 

X   

 Início das atividades de 

extensão por meio do PIEX 

X   

 Estruturação do Núcleo 

Pedagógico de Formação 

Continuada na Unidade 

X   

 Início das atividades do 

Núcleo Pedagógico de 

Formação Continuada 

 X  

 Implementação de curso de 

pós-graduação (Lato sensu) 

na área da Educação 

Inclusiva, aprovados no 

Edital 05/2018 - CAPES  

 X  

 Início da turma de pós-

graduação em Educação 

Inclusiva. 

  X 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Campus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no
dia 30 de setembro de 2021, aprovou a Resolução Plano Anual de Capacitação da
UAECH a partir do Parecer 56 SEI 2383680 e suas recomendações.
 

Goiás, 30 de setembro de 2021.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 01/10/2021, às 13:47, 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 2390271 e o código CRC B4D4E62B.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2390271
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E-mail - 2390315

Data de Envio: 
  01/10/2021 13:56:33

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

Para:
    Vitor De Almeida Silva <vitor.almeida@ufg.br>
    Kauara Técnica LEdoC <kauaralana@ufg.br>
    Carlos LEDOC <carlospereira@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Resolução Plano Anual de Capacitação da UAECH

Mensagem: 
  Caro

Carlos, Kauara e Vitor
Caros servidor e cara servidora,

Saudações. Comunico a aprovação da Resolução Plano Anual de Capacitação da UAECH com pequenas
contribuições igualmente aprovadas pelo Colegiado. Informo que o parecer e as sugestões seguem disponíveis no
Parecer SEI 2383680.

Agradeço mais uma vez pelo excelente trabalho e solicito, por gentileza, envio da versão final do texto ao e-mail desta
chefia.

Att., 

Prof. Dr. Cícero Oliveira- Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
UFG Campus Cidade de Goiás
E-mail: <chefia.uaech@ufg.br>
Fone: (62) 99407-8053; (62) 3521-1000

Camila Marques Menezes - Secretária Executiva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
Fone: (62) 99936-6716; (62) 3521-1000 

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2390271.html
    Parecer_2383680.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

RELATÓRIO

 

Processo no.: 23070.001306/2015-40   

Interessado: Sílvio Carlos Marinho Ribeiro

Assunto: Relatório Semestral – período 2021/1

 

1. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

 

Dados do requerimento

 

1. Data do protocolo do relatório: 18/09/2021

2. Unidade: Acadêmica Especial de Ciências Humanas

3. Lotação/Departamento: Regional Goiás

4. Categoria do Cargo: Professor do Magistério Superior     

5. Classe do Cargo: Assistente B        Nível: 1

6. Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva

7. SIAPE: 2524778

8. Tipo de afastamento solicitado: ( x ) integral  (  ) parcial

9. Período de afastamento solicitado: 26/02/2015 a 13/04/2018

10. Afastamentos anteriores: (  ) sim   (  x ) não

11. Bolsa (  ) sim (  x ) não

 

Dados sobre o Curso

 

1. Instituição de destino: Universidade Estadual de Campinas

2. Cidade: Campinas – SP
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3. Nome do Curso: Pós-Graduação em Filosofia

4. Nível: Doutorado

5. Conceito: 5

6. Ingresso no programa: 1º Semestre de 2015

7. Matrícula: 162682

 

Dos documentos apresentados:

 

a) Formulário próprio da PRPG: ( x ) sim   (   ) não

b) Relatório de Desempenho: (  x ) Sim  (   ) Não

c) Avaliação de Desempenho pelo Orientador/Coordenador: ( x  ) Sim  (   ) Não

d) Histórico Escolar:  ( x ) Sim   (  ) Não

e) Comprovante de Matrícula: ( x ) Sim  (   ) Não

 

2. Relatório

 

O presente pedido trata da solicitação de apreciação do relatório parcial (semestral) do servidor
Sílvio Carlos Marinho Ribeiro, lotado na Câmpus Cidade Goiás, no curso do processo de
afastamento para cursar Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UNICAMP. 

O servidor apresentou documentação devidamente assinada pelos responsáveis e que possibilita
a observância da compatibilidade dos trabalhos desenvolvidos para com o afastamento ao qual
está autorizado.

 

3. Parecer

 

Após verificar que o requerente apresentou, de acordo com a legislação vigente (Resolução -
CEPEC N.º 1.286/2014), toda a documentação exigida e tendo em vista o seu bom desempenho
atestado pelos responsáveis do programa, OPINO pelo deferimento do relatório semestral.
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Goiás, 19 de setembro de 2021.

 

1. Prof. Dr. Cícero Josinaldo da Silva Oliveira

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas da Regional Goiás/UFG

 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 01/10/2021, às 16:06, 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 2391152 e o código CRC CBBD8681.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2391152
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Campus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no
dia 30 de setembro de 2021, aprovou o Relatório Semestral das atividades de
doutorado 2021/1 (SEI 2378263) a partir do Parecer de Chefia (SEI 2391152), de
interesse do servidor docente Silvio Carlos Marinho Ribeiro.
 

Goiás, 30 de setembro de 2021.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 01/10/2021, às 16:12, 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 2391168 e o código CRC FA8D7DA6.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2391168
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E-mail - 2391199

Data de Envio: 
  01/10/2021 16:16:36

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

Para:
    SILVIO CARLOS MARINHO RIBEIRO <silvio_ribeiro@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Disponibilidade de certidão de ata

Mensagem: 
  Caro Prof. Silvio,

Saudações. Comunico a disponibilidade de Certidão de Ata de seu interesse. 

Att.,

Prof. Dr. Cícero Oliveira- Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
UFG Campus Cidade de Goiás
E-mail: <chefia.uaech@ufg.br>
Fone: (62) 99407-8053; (62) 3521-1000

Camila Marques Menezes - Secretária Executiva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
Fone: (62) 99936-6716; (62) 3521-1000

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2391168.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Campus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no
dia 30 de setembro de 2021, aprovou a prorrogação do Projeto de Pesquisa
PI04846-2020 - Ensino de Filosofia: Potencialidade Lúdica dos Jogos Didáticos-
Filosóficos, de interesse do servidor docente Ricardo Delgado de Carvalho (SEI
2378319).
 

Goiás, 30 de setembro de 2021.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 01/10/2021, às 16:21, 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 2391209 e o código CRC D674D7FA.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2391209
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E-mail - 2391223

Data de Envio: 
  01/10/2021 16:22:59

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

Para:
    Ricardo Filosofia <ricardo_delgado@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Disponibilidade de certidão de ata

Mensagem: 
  Caro Prof. Ricardo,

Saudações. Comunico a disponibilidade de Certidão de Ata de seu interesse.

Att.,

Prof. Dr. Cícero Oliveira- Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
UFG Campus Cidade de Goiás
E-mail: <chefia.uaech@ufg.br>
Fone: (62) 99407-8053; (62) 3521-1000

Camila Marques Menezes - Secretária Executiva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
Fone: (62) 99936-6716; (62) 3521-1000

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2391209.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Campus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no
dia 30 de setembro de 2021, aprovou o Projeto de Pesquisa intitulado: Ensino de
Filosofia e Criação de um Jogo Didático-Filosófico: Baralho Boca Filosófica, de
interesse do servidor docente Ricardo Delgado de Carvalho (SEI Parecer 54 -
2383659).

Goiás, 30 de setembro de 2021.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 01/10/2021, às 16:29, 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 2391242 e o código CRC C1A6C662.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2391242
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E-mail - 2391247

Data de Envio: 
  01/10/2021 16:30:37

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

Para:
    Ricardo Filosofia <ricardo_delgado@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Disponibilidade de certidão de ata

Mensagem: 
  Caro Prof. Ricardo,

Saudações. Comunico a disponibilidade de Certidão de Ata de seu interesse.

Att.,

Prof. Dr. Cícero Oliveira- Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
UFG Campus Cidade de Goiás
E-mail: <chefia.uaech@ufg.br>
Fone: (62) 99407-8053; (62) 3521-1000

Camila Marques Menezes - Secretária Executiva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
Fone: (62) 99936-6716; (62) 3521-1000

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2391242.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Campus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no
dia 30 de setembro de 2021, aprovou o Projeto de Pesquisa intitulado “Jogo
didático-filosófico: filosofia na trilha (conceitos, obras, biografias, mitos e filosofia
contemporânea), de interesse do servidor docente Ricardo Delgado de Carvalho (SEI
Parecer 55 - 2383669).

 

Goiás, 30 de setembro de 2021.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 01/10/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2391248 e o código CRC F944392E.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2391248
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E-mail - 2391260

Data de Envio: 
  01/10/2021 16:35:12

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

Para:
    Ricardo Filosofia <ricardo_delgado@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Disponibilidade de certidão de ata

Mensagem: 
   Caro Prof. Ricardo,

Saudações. Comunico a disponibilidade de Certidão de Ata de seu interesse.

Att.,

Prof. Dr. Cícero Oliveira- Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
UFG Campus Cidade de Goiás
E-mail: <chefia.uaech@ufg.br>
Fone: (62) 99407-8053; (62) 3521-1000

Camila Marques Menezes - Secretária Executiva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
Fone: (62) 99936-6716; (62) 3521-1000

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2391248.html
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

  

CERTIDÃO DE ATA

 
 

CERTIFICO que o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do
Campus Goiás da Universidade Federal de Goiás, em Reunião Ordinária realizada no
dia 30 de setembro de 2021, aprovou a proposição de formulário de Solicitação de
código de vaga docente para o curso de Pedagogia - Chamada Interna PROPESSOAS
2254433 mediante alteração da solicitação de código de vaga docente de 1 (um) para
4 (quatro) quatro códigos.

 

Goiás, 04 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Cicero Josinaldo Da Silva Oliveira,
Chefe, em 04/10/2021, às 10:38, 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 2392504 e o código CRC 0521AD93.

Referência: Processo nº 23070.051925/2021-23 SEI nº 2392504
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E-mail - 2392638

Data de Envio: 
  04/10/2021 10:52:05

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

Para:
    DENISE DE OLIVEIRA ALVES <denisealves@ufg.br>
    Bruna LEDOC <brunacardoso@ufg.br>
    <eduardogiavara@ufg.br>
    chefia.uaech@ufg.br

Assunto: 
  Disponibilidade de certidão de ata

Mensagem: 
  Prezadas e Bruna e Denise e prezado Eduardo,

Saudações. Segue certidão de ata de seus interesses.

Att.,

Prof. Dr. Cícero Oliveira- Chefe
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
UFG Campus Cidade de Goiás
E-mail: <chefia.uaech@ufg.br>
Fone: (62) 99407-8053; (62) 3521-1000

Camila Marques Menezes - Secretária Executiva
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas - UAECH
Fone: (62) 99936-6716; (62) 3521-1000

Anexos:
    Certidao_de_Ata_2392504.html
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