
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ATA N° 004/2016/UAEEGEO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTU-

DOS GEOGRÁFICOS REALIZADA EM DEZESSETE DE JUNHO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS

Ao décimo sétimo dia  do mês de junho do ano de dois  mil  e  dezesseis,  às  14h:00min,  reuniram-se  no

Laboratório  de  Investigação  das  Dinâmicas  Espaciais  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (GEOLIDER)  -

Regional Jataí - Campus Riachuelo, sob a presidência do Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Estudos

Geográficos, o Prof. Dr. William Ferreira da Silva, os membros da Unidade Acadêmica Especial de Estudos

Geográficos:  Alécio  Perini  Martins  -  Coordenador  de  Extensão e  Cultura  em Geografia;  Dimas  Moraes

Peixinho - Sub-chefe da UAEEGEO e Coordenador de Pesquisa em Geografia; Evandro César Clemente -

Coordenador do Programa de Pós Graduação em Geografia; Maria José Rodrigues - Coordenadora do Curso

de Bacharelado em Geografia; Hildeu Ferreira da Assunção – Presidente da CAD e representante docente;

Suzana Ribeiro Lima de Oliveira – Coordenadora de Estágios da Licenciatura e presidente dos NDEs de

Licenciatura  e  Bacharelado;  Dalila  Brito  de  Jesus-  Representante  da  Comissão  Discente  do  Curso  de

Geografia; Winder Rodrigues Pires - Representante dos Técnicos Administrativos da Unidade de Geografia,

professores convidados Helder Paulino e Iraci Scopel, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Informes;

2)  Aprovação da ata  003/2016;  3)  Projeto  "Parque da Ciência"  (Prof.  Helder  Paulino);  4)  Retomada do

processo  de  Remoção  Prof.ª  Raquel;  5)  Definições  sobre  as  diárias  e  as  passagens  2016;  6)  Pedidos

2014/2015; 7) SICAD parcial - Prof. Hildeu; 8) Relato de Processo de Extraordinário Domínio de Conteúdo

– Aluno: Hudson Moraes Rocha –Bacharelado – Professora Maria José; 9) Pedido de pesquisa entre os

professores do curso - doutoranda Iolanda Abreu Vasconcelos Alves; 10) Jornada da Geografia 2016; 11)

Outros assuntos. 1) Informes:  O chefe da Unidade, professor William, iniciou a reunião informando que

houve a solicitação de renovação do contrato dos professores substitutos Vilson e Pollyanna, uma vez que os

contratos destes estão findando no final de julho. A renovação do contrato do professor José Ricardo não

será  possível,  uma  vez  que  ele  estava  substituindo  a  professora  Suzana,  que  já  voltou  às  atividades.

Emancipação – reuniões estão ocorrendo a respeito deste processo e, dia vinte e nove de junho, no Jatobá,

haverá um fórum para discutir  sobre tal  assunto.  A coordenadora do curso de Bacharelado,  professora

Maria José, informou que uma estudante da Colômbia deverá vir para Jataí para cursar um semestre no

curso de Geografia, através de mobilidade estudantil. É necessária a aprovação deste pedido e a indicação de

um professor para orientá-la durante a sua estada nesta Universidade (no segundo semestre deste ano).

Deverão ser definidas as disciplinas que ela cursará, ponderando as preferências da aluna. A professora

Suzana se prontificou a orientá-la, porém, solicitou que os professores a auxilie, caso haja esta necessidade.

Ela indagou sobre como será regulamentado o calendário de estudos da aluna, uma vez que se diverge com

o calendário da instituição de origem da mesma, devido à ocorrência de greve aqui. A coordenadora se

prontificou a buscar esta informação e, se confirmada a vinda da aluna, isso será informado à professora.

Visita do MEC: a coordenadora Maria José informou que haverá a divisão de tarefas entre os professores

para a ocasião da visita do MEC. Ela solicitou que seja entregue a documentação já solicitada (currículo
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lattes, dentre outros). A professora Suzana acrescentou que os laboratórios deverão apresentar um projeto

(regulamento).  Também,  as  tarefas  deverão  ser  cumpridas  pelos  professores,  a  medida  que  vão  sendo

solicitadas, otimizando o tempo. Ainda, a Coordenadora Maria José relatou um pedido formal do NDE do

curso de Engenharia Florestal da REJ de abertura de vagas para seus alunos em algumas disciplinas da

Geografia, pois, estas possuem semelhança na carga horária e na ementa das disciplinas criadas no novo

PPC daquele curso. No entanto, a professora considerou o pedido formal incoerente, uma vez que não deixa

explícito  a  condição  de  utilizar  das  vagas  remanescentes  do  curso  de  Geografia,  conforme  dito

informalmente. Assim, será solicitado a readequação do pedido ao NDE do curso de Engenharia Florestal.

Ficou aprovado, por unanimidade, a concessão das vagas remanescentes, condicionado a readequação do

pedido com o adendo exposto. Em seguida, o professor Alécio informou sobre o Espaço das Profissões,

agradecendo quem conseguiu enviar o material requerido para o evento e a participação efetiva dos alunos.

Ponderou ser prudente deixar o material pronto para o próximo ano, facilitando o trabalho. Considerou útil

o evento, pois, houve um bom público interessado em conhecer o curso. Continuando, informou que haverá

um trabalho a campo do dia trinta de junho a três de julho na Chapada dos Veadeiros, com a participação de

diversas turmas e professores. Em seguida, o professor Dimas relatou que novas formas de avaliação serão

estudadas  para  serem  implantadas  na  Regional  Jataí  (futura  Universidade  Federal  de  Jataí),  havendo,

principalmente a extinção da autodeclaração, como hoje ocorre com o SICAD. A avaliação dos professores

será pautada pelas atividades efetivas dos mesmos que foram registradas durante o ano.  2) Aprovação da

ata 003/2016:  foi aprovada por sete votos e uma abstenção.  3) Projeto "Parque da Ciência" (Prof. Helder

Paulino): O professor Helder Paulino, do curso de Agronomia, solicitou a participação nesta reunião para

esclarecimentos sobre o Projeto Parque da Ciência, o qual compõe a comissão organizadora. Ele apresentou

o projeto, esclarecendo que o mesmo surge na UFG extraindo o que cada curso tem de informação histórica

para construir uma espécie de exposição museológica. Há algum tempo atrás houve a solicitação da área

acima do casarão para a construção do espaço, o que agora se torna real. Será denominado formalmente de

“Parque  Binômio  da  Costa  Lima”,  em homenagem  ao  cientista  empírico  da  região.  O  parque  objetiva

propiciar um aprendizado interativo, com ações que estimulam a divulgação dos projetos e da história de

cada curso, além do acesso científico da comunidade acadêmica e também da externa. Ele apresentou o

projeto da construção do parque (uma sugestão),  devendo ainda ser  aprovada.  Além do grupo interno

idealizador do parque (professores),  haverá também um grupo externo e outro administrativo (técnicos

administrativos),  o  qual  as  deliberações  serão  feitas  por  coordenações ou núcleos.  O projeto  tem como

objetivo inicial fazer um diagnóstico do acervo presente. Ele solicitou a participação de todos os professores

do curso de Geografia na contribuição do acervo pretendido, relativo ao referido curso. O professor Scopel

apontou a sua participação no projeto, uma vez que se inseriu no contexto organizacional inicialmente. No

entanto, não houve uma participação efetiva do mesmo desde então. Ele apontou sua posição contrária a

alguns pontos apresentados pelo professor Helder na mostra do projeto, principalmente no que tange à

construção física, podendo, segundo ele, aproveitar construções antigas na cidade, que serviriam de museu,

evitando a impermeabilização do solo, desmatamento e outros danos que a construção pode causar, opinião

esta que reflete sua vivência profissional  como professor na área de pedologia.  O professor  Helder,  em

resposta, apontou que não há definições concretas sobre o parque ainda, uma vez que as consultas sobre o
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desempenho do projeto  dar-se-á  a  partir  da  constituição  formal  do parque  em si,  algo  que  ainda  está

atrasado.  Em  seguida,  o  chefe  perguntou  sobre  a  previsão  de  demanda  de  recursos  humanos  para  a

constituição do parque. Ele explica que não há números concretos e que inicialmente não há vagas para

técnicos para trabalhar no local, sendo a discussão atual de deslocar um funcionário por um período do dia

para contribuir com o projeto. Será buscada uma vaga para museólogo para trabalhar no local. O professor

Helder indagou se todos têm interesse em participar ou deixar à disposição a participação do seu laboratório

quando for interesse em fazer as mostras. Os professores que tiverem interesse deverão procurar o referido

professor. 4) Retomada do processo de Remoção Prof.ª Raquel: O documento a ser enviado para a Reitoria

sobre a remoção da vaga da professora Raquel foi discutido entre os pares. O professor Alécio sugeriu que

seja apontado no documento que o Diretor da época, professor Wagner Gouveia, assinou a remoção sem o

consentimento da Coordenação do curso. Sem mais alterações, o documento será enviado o mais urgente

possível  à Reitoria.  5) Definições sobre as diárias e as passagens 2016: As regras estabelecidas para as

diárias e passagens continuam as mesmas, foi avisado que quem tiver interesse em solicitar diárias neste ano

que se pronuncie o quanto antes.  6) Pedidos 2014/2015: De acordo com a reunião com o professor Marcos

Wagner, coordenador do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) desta Regional, há alguns pedidos

da Unidade que não serão efetivados. Há duas alternativas para a solução deste problema, refazer o pedido,

sob o risco de perder o recurso, ou substituir por itens presentes em atas vigentes do DMP, sendo uma

solução mais segura e imediata. Ficou aprovado, por unanimidade, a segunda opção, havendo a necessidade

de elencar os itens de urgência atual dos laboratórios, da Coordenação e da Unidade, a fim de realizar a

compra e aproveitar o valor disponível, evitando a devolução deste. Será feita uma consulta aos professores

sobre a compra. 7) SICAD parcial - Prof. Hildeu: O chefe fez a leitura do parecer favorável à aprovação do

SICAD parcial,  sendo aprovado por unanimidade.  8) Relato de Processo de Extraordinário Domínio de

Conteúdo – Aluno:  Hudson Moraes Rocha –Bacharelado – Professora Maria José:  A coordenadora do

bacharelado relatou o processo, e de acordo com as regras do RGCG, é preciso uma banca de três membros e

um suplente para avaliar o aluno, sendo que os professores das disciplinas deverão participar das mesmas.

Ficou aprovada  a  seguinte  comissão:  Alécio  (presidente),  Hildeu e  Pollyanna  (membros),  Márcio  como

suplente.  9) Pedido de pesquisa entre os professores do curso - doutoranda Iolanda Abreu Vasconcelos

Alves: O chefe fez uma leitura do pedido da aluna de doutorado, Iolanda Abreu Vasconcelos Alves, que

solicita a participação em reunião de colegiado para o levantamento de dados dos professores. Os pares

contribuirão com a coleta, porém, ficou definido que os professores deverão ser procurados individualmente

para agendar a entrevista. 10) Jornada da Geografia 2016: será organizada a Jornada de Geografia em 2016.

O professor  Alécio  sugeriu  que  o  evento  seja  aproveitado  para  a  realização  do  Workshop previsto  no

contexto do projeto Casadinho. Os pares se mostraram interessados em tal ação, porém, não houve definição

de quais  seriam os eventos.  Serão consultadas por e-mail  quais  as contribuições  dos professores com a

Jornada.  11)  Outros  assuntos: o  chefe  apontou que  deverá  ser  indicado alguém para substituí-lo  nesta

função administrativa durante o recesso, pois,  estará de férias,  juntamente com o vice-chefe. Da mesma

forma, as funções de coordenadores de curso deverão ser ocupadas. Ficou definido, e aprovado por todos,

que o professor Alécio será designado como chefe da Unidade, professora Suzana como Coordenadora do

curso de Licenciatura em Geografia, e o professor Scopel do Bacharelado, durante o período do recesso e das
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férias  dos  professores  atualmente  ocupando estes  cargos.  Processos  da CAD – os  processos  de  estágio

probatório dos professores:  Maria  José,  Suzana,  Alécio  e  William;  de progressão funcional  do professor

Márcio; de alteração de carga horária do professor William, passaram pelo crivo da CAD desta Unidade, sob

a  presidência  do  professor  Hildeu,  relator.  Em  votação,  os  pareceres  da  CAD  foram  aprovados  por

unanimidade. Ainda, sobre o processo de Alteração de carga horária do professor William, ficou aprovado

por unanimidade a permanência deste professor na nova carga horária. Nada mais havendo a tratar, o Sr.

Chefe da UAE de Estudos Geográficos declarou encerrada a reunião às 17h:00min, da qual para constar, eu,

Francielly Damaris Ferreira Guimarães, Secretária Administrativa desta Unidade, lavrei a presente ata que,

lida e achada em conforme, segue assinada por mim, pelo presidente, e pelos membros do colegiado a

Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos presentes à discussão.

Presidente:

William Ferreira da Silva___________________________________________________________________

Membros:

Alécio Perini Martins______________________________________________________________________

Dalila Brito de Jesus_______________________________________________________________________

Dimas Moraes Peixinho____________________________________________________________________

Evandro César Clemente___________________________________________________________________

Hildeu Ferreira da Assunção_______________________________________________________________

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________

Suzana Ribeiro Lima de Oliveira ____________________________________________________________

Winder Rodrigues Pires____________________________________________________________________

Secretária Administrativa:

Francielly Damaris Ferreira Guimarães________________________________________________________
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