
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ATA N° 005/2016/UAEEGEO

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

DOS GEOGRÁFICOS REALIZADA EM CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS

Ao quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil  e dezesseis,  às 14h:00min,  reuniram-se na sala do

mestrado  em Geografia  -  Regional  Jataí  -  Campus  Riachuelo,  sob  a  presidência  do  Chefe  da  Unidade

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

Acadêmica  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; Márcio Rodrigues Silva - Coordenador

do Curso de Licenciatura em Geografia; Hildeu Ferreira da Assunção – Presidente da CAD; Suzana Ribeiro

Lima de Oliveira – Coordenadora de Estágio da Licenciatura e Presidente dos NDEs de Licenciatura e

Bacharelado;  Iraci Scopel – Coordenador de Estágios do Bacharelado;  Dalila Brito de Jesus e  Francisco

Thomaz Moura Júnior - Representante da Comissão Discente do Curso de Geografia;  Francielly Damaris

Ferreira Guimarães, Secretária Administrativa da Unidade, contando ainda, inicialmente, com a presença da

professora  Rosana  Alves  Ribas  Moragas,  para  deliberarem  sobre  a  seguinte  pauta:  1.  Informes;  2.

Aprovação da ata 004/2016; 3. Pedido de afastamento do país (Prof. Evandro César Clemente); 4. Empenho

de solicitações de diárias 2016; 5. Gestão de Patrimônio da Unidade; 6. Pedido de afastamento do país

(Prof.  Alécio  Perini  Martins);  7.  Pedido  de  prorrogação  de  afastamento  (Prof.ª  Rosana  Alves  Ribas

Moragas); 8. Relatório de Pós-graduação (Prof.ª Suzana Ribeiro Lima de Oliveira); 9. Relatório final de

Pós-graduação (Prof. Dimas Moraes Peixinho); 10. CAD - Processo: 23070.002740/2016-28 de Aceleração da

Promoção (prof. William F. da Silva); 11. Processo: 23070.006861/2016-49 Prog. por Ava. de Desempenho

(prof.  Hildeu  F.  da  Assunção);  12.  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  2016;  13.  Aprovação  do

formulário  de  oferta  de  vagas  remanescentes  em  2017-1;  14.  Jornada  da  Geografia  2016;  15.  Centro

Acadêmico da Geografia; 16. Outros assuntos.  Ao iniciar a reunião, foi proposto a inversão da ordem da

pauta, sendo o primeiro ponto a ser discutido o número sete, de interesse da professora Rosana Alves Ribas

Moragas,  como  forma  de  priorizar  a  participação  da  interessada  nos  esclarecimentos  acerca  de  sua

solicitação.  1) Pedido de prorrogação de afastamento (Prof. Rosana Alves Ribas Moragas):  A professora

pediu para participar da reunião com o intuito de arguir sobre o seu pedido de renovação de afastamento

para cursar o doutorado, uma vez que ainda há etapas a serem concluídas na pesquisa e posterior conclusão

da tese. Ela esclareceu a solicitação aos pares, apontando as suas justificativas e propostas de trabalho em

um novo cronograma de tese criado com as demandas surgidas. Também, leu as proposituras referentes ao

pedido de prorrogação, comprovando a possibilidade legal de tal deliberação. Os professores discutiram o

pedido, questionando a requerente sobre a possibilidade de compactação do cronograma, para que haja o
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retorno da professora no primeiro semestre de dois mil e dezessete, haja vista a incerteza da renovação do

contrato do professor atualmente em sua substituição para o próximo ano, o professor Vilson (teve seu

contrato renovado até trinta e um de dezembro deste ano). A professora demonstrou que o cronograma não

contemplava  esta  possibilidade.  Havendo  a  solicitante  deixado  a  reunião,  os  professores  seguiram  a

discussão acerca do pedido. O professor Dimas, relator do pedido, fez a leitura do seu parecer aos pares,

desfavorável  à renovação.  As atividades administrativas acarretadas pela criação desta recente Unidade

Acadêmica Especial têm sido algo penoso e que agora impacta na liberação de qualquer professor destas

atividades.  O professor  substituto  garante  a  parte  de  ensino,  porém,  as  ações  de  pesquisa,  extensão  e

administrativa estão sendo abarcadas apenas pelos professores efetivos, que atualmente estão num número

ínfimo.  A  professora  Suzana  apresentou  argumentos  que  demonstram  que  o  colegiado  não  tem  sido

impessoal nas suas decisões. De acordo com ela, não houve a aprovação do pedido de prorrogação de seu

afastamento  outrora  sob  a  argumentação  de  necessidade  dos  professores  efetivos  assumirem  cargos

administrativos dentro da Unidade, porém, cita a situação acadêmica do professor Hildeu, que se encontra

abarrotado de atividades em outras instâncias,  não somente inerentes a esta Unidade.  Diz ela:  “Porquê

alguns  estão  sendo  liberados  outros  não?”.  Ela  foi  solidária  ao  pedido  da  professora  Rosana  por  sua

experiência pessoal e por considerar árduo o processo de finalização do doutorado. Em votação, seis votos

favoráveis ao parecer  do relator,  um voto contrário e  três abstenções.  Ficou aprovado o parecer,  sendo

negado  o  pedido  de  afastamento  da  professora.  2)  Informes: O  chefe  da  Unidade,  professor  William,

informou que o Fórum de Emancipação da REJ ocorrerá no dia dez de agosto, havendo o encaminhamento

aos pares da pauta para a participação dos interessados. Seguindo, de acordo com a professora Suzana, no

Grupo de Trabalho (GT) de Ensino foi recomendada a participação de todos da Unidade como parte do

processo preparatório para a vinda da comissão avaliadora do Ministério da Educação (MEC). O professor

Alécio  apontou  que  os  projetos  de  extensão  da  Unidade  deverão  ser  verificados  e  atualizados  pelos

professores,  uma  vez  que  há  projetos  ativos  no  Sistema  e  que  na  prática  não  estão.  Isso  atrapalha  a

visibilidade dos projetos desta Regional Jataí, pois, geram-se falsos resultados. O chefe da Unidade, ainda

informou que os professores substitutos Pollyanna e Vilson tiveram seus contratos renovados até trinta e um

de dezembro deste ano e que nos resultados dos projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científicas (PIBIC), aprovaram-se alguns do curso de Geografia. O professor Hildeu atentou pela busca da

vaga da professora Raquel em caráter de urgência, uma vez que, findando o processo da emancipação, pode

ocorrer a perda da vaga, permanecendo a mesma de posse da UFG/Regional Goiânia. 3) Aprovação da ata

004/2016: a ata 004/2016 foi previamente apreciada pelos professores, sendo aprovada por unanimidade, sem

ressalvas contundentes. 3) Pedido de Afastamento do país (Prof. Evandro César Clemente):  o professor

Evandro solicitou o afastamento de curta duração para participação em evento no exterior “XI – CIER –

Colóquio Ibérico de Estudos Rurais – Desenvolvimento Inteligente e Inclusivo em Territórios Rurais” de

onze a dezessete de setembro de dois mil e dezessete, em Portugal, em que ele utilizará de recursos externos

para o custeio da viagem. Foi aprovado por unanimidade. 4) Empenho de solicitações de diárias 2016: De

acordo  com  as  orientações  da  Direção  da  Regional  é  urgente  a  formalização  de  pedidos  de  diárias  e
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passagens ao setor responsável, pois, existe a expectativa de corte de tais recursos até o fim do ano, sendo o

prazo até o dia vinte e seis de agosto. O valor disponível atualmente para esta unidade é um montante de R$

11.907,00 (onze mil e novessentos e sete reais). 5) Gestão de Patrimônio da Unidade: até o fim deste mês há

a previsão de repasse da gestão do patrimônio para as Unidades. Será enviado o inventário de cada uma,

que passará  a responder por  seus materiais  e  equipamentos.  6)  Pedido de Afastamento do país  (Prof.

Alécio):  o professor Alécio solicitou o afastamento de curta duração para a participação no Programa Pró-

Mobilidade  Internacional  (CAPES/AULP)  na  Universidade  Pedagógica,  Delegação  de  Nampula  (UP-

Nampula), em Moçambique, no mês de novembro deste ano, ficando as datas a definir posteriormente. Foi

aprovado por unanimidade.  7) Relatório de Pós-Graduação (Prof.ª  Suzana): O relator, professor Dimas,

apresentou um relato favorável à aprovação. Foi aprovado o parecer, por unanimidade.  8) Relatório Final

de Pós-Graduação (Prof. Dimas): O relator, professor William, apresentou um relato favorável à aprovação.

Foi  aprovado  o  parecer,  por  unanimidade.  9)  CAD – Processo:  23070.002740/2016-28 de  Aceleração da

Promoção (Prof. William): O relator e presidente da CAD, professor Hildeu, fez a leitura do relato favorável

à  aprovação.  Foi  aprovado o  parecer  da CAD por  unanimidade.  10)  Processo:  23070.006861/2016-49 de

Progressão por Avaliação de Desempenho (Prof. Hildeu):  O relator, professor William, fez a leitura do

parecer da CAD dos Associados, que demonstrava ser favorável à aprovação. Foi aprovado o parecer, por

unanimidade. 11) Comissão de Avaliação de Desempenho 2016: trata-se da avaliação de desempenho dos

técnicos e dos docentes com funções administrativas, tais como chefes, subchefes, coordenadores de curso e

de programa de pós-graduação, que ocorrerá este ano. Há a sugestão de se avaliar os coordenadores de

laboratório, porém, provavelmente não será usual junto às Unidades. O chefe sugeriu que um dos técnicos

seja o presidente da equipe. Será avaliada quantas e quais equipes farão parte da avaliação. 12) Aprovação

do formulário de oferta de vagas remanescentes em 2017-1:  a coordenadora do bacharelado, professora

Maria José, fez o relato da planilha de oferta de vagas remanescentes para licenciatura e para o bacharelado

com ingresso no primeito semestre de dois mil e dezessete. Foram sete vagas para a licenciatura e seis para o

bacharelado.  Foi  aprovado  por  unanimidade.  13)  Jornada  da  Geografia  2016:  o  chefe  apontou  um

organograma para a Jornada de Geografia neste ano, contendo as comissões necessárias. Alguns nomes já

estão estabelecidos,  faltando mais  membros se  disponibilizarem a ocupar  nas  áreas  que estão faltando.

Inseriram-se neste contexto os professores efetivos, substitutos, técnicos administrativos, alunos estagiários,

alunos  da graduação e  da pós.  Serão  realizadas reuniões  com o  propósito  de  completar  as  equipes  de

trabalho para iniciar a organização. 14) Centro Acadêmico da Geografia: O representante discente Francisco

Thomaz falou sobre o Centro Acadêmico (CA) do curso de Geografia, em que há a previsão de estruturação,

preferencialmente na Unidade Riachuelo. Haverá a divulgação de um Estatuto prévio do CA e logo uma

assembleia para a aprovação do mesmo, com a eleição de chapa diretiva. Objetiva-se acelerar o processo de

implantação,  ocorrendo o processo  ainda  no mês de agosto,  com o  intuito  de  formalizar  e  viabilizar  a

presença do CA junto aos demais da Universidade, contribuindo com a política acadêmica da Regional.

Perguntou se haverá uma sala de apoio para a Jornada, o professor Alécio disponibilizou o laboratório de

Geoinformação.   A  sala  do  mestrado,  no  momento  que  não  estiver  sendo  usada,  também  poderá  ser
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utilizada para tal fim. 15) Outros assuntos: Sobre o calendário de reuniões da unidade, o professor Hildeu

solicitou que as reuniões fossem cumpridas às segundas sextas de cada mês, para viabilizar a agenda de

outras reuniões e de atividades. O chefe esclareceu que as datas que tiveram atraso ou adiantamento foi em

virtude  dos  recessos  presentes  no  calendário  acadêmico  (acarretados  pela  greve),  não  sendo  possível

cumprir exatamente com o proposto inicialmente. Como exemplo, a data da reunião do mês de setembro,

devido ao recesso de sete a vinte e cinco do referido mês, será na primeira semana, dia dois.  Buscou-se

mudar esta data entre os pares,  não havendo viabilidade.  Sobre a redistribuição de salas da Riachuelo,

haverá o envio de um Memorando à Direção ou mesmo tentará marcar uma reunião para esclarecimentos

sobre a recente ocupação das salas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Chefe da UAE de Estudos Geográficos

declarou encerrada a reunião às 16h:30min, 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 da 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___________________________________________________________________

Francisco Thomaz de Moura Júnior_________________________________________________________

Hildeu Ferreira da Assunção_______________________________________________________________

Iraci Scopel______________________________________________________________________________

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________

Rosana Alves Ribas Moragas________________________________________________________________

Suzana Ribeiro Lima Oliveira_________________________________________________________________

Secretária Administrativa:

Francielly Damaris Ferreira Guimarães________________________________________________________
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