
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ATA N° 006/2016/UAEEGEO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE 

ESTUDOS GEOGRÁFICOS REALIZADA EM TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E DEZESSEIS

Ao trigésimo primeiro 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:

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

Subchefe 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;

Suzana  Lima de  Oliveira –  Coordenadora  de Estágio  da  Licenciatura;  Iraci  Scopel –  Coordenador  de

Estágios do Bacharelado; Francisco Thomaz Moura Júnior - Representante da Comissão Discente do Curso

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

Geografia, contando ainda com a presença dos professores Simone Marques Faria Lopes, Pollyanna Faria

Nogueira e João Batista Pereira Cabral,  e da discente da Pós-Graduação  Alessandra Rocha Silva,  para

deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Eleição para o novo coordenador da Pós-graduação em

Geografia; 3) Aprovação da ata 004/2016/UAEEGEO – foi adicionado um parágrafo na página 2, da linha

36 a 43; 4) Aprovação da ata 005/2016/UAEEGEO; 5) Jornada da Geografia 2016; 6) Outros assuntos.  1)

Informes: Chefe  justificou a ausência  dos professores  Hildeu e Scopel,  que não puderam participar  da

reunião. Alécio informou sobre a Extensão: os projetos de extensão desta unidade já possuem cadastro no

sistema. Fórum das licenciaturas: a professora Suzana informou aos pares sobre o evento e os perguntou se

há interesse da participação do curso no mesmo. O grupo definiu que existe o interesse, porém, é preciso

maior esclarecimento para a definição da forma de contribuição. 2 – Eleição para novo coordenador da Pós-

Graduação  em  Geografia: a  portaria  do  atual  coordenador,  professor  Evandro  César  Clemente  possui

vigência até o dia onze de setembro, havendo a necessidade da eleição de um novo coordenador. O chefe da

Unidade explicou que o Regulamento da Pós-Graduação determina que o coordenador deve ser vinculado a

pós-graduação e à coordenação de geografia, assim, docentes vinculados a outros cursos de graduação estão

impedidos de se candidatarem. O chefe de Unidade iniciou a abertura das candidaturas avulsas ou chapas.

Não houve candidatos ao cargo, sendo assim, a Unidade deverá nomear compulsoriamente um docente

para ser coordenador  pró-tempore até a definição do coordenador efetivo, conforme legislação própria.  3 –

Aprovação da ata 004/2016/UAEEGEO – foi adicionado um parágrafo na página 2, da linha 36 a 43: a ata

foi apreciada anteriormente à reunião pelos pares e, em votação, foi aprovada com oito votos a favor e duas

abstenções. 4 - Aprovação da ata 005/2016/UAEEGEO: a ata foi apreciada anteriormente pelos pares e, por

votação, foi aprovada com oito votos a favor e duas abstenções.  5 – Jornada da Geografia 2016:  O chefe

apresentou o organograma definido na primeira reunião, mostrando os líderes de cada equipe. Ele informou

que  houve  poucos  avanços  e  feedbacks relativos  às  equipes  e  aos  trabalhos  já  iniciados  desde  a  última
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reunião. O chefe propõe então que a data do evento seja adiada, uma vez que há muita atividade a ser

concluída, para o início do próximo ano. A ideia não foi considerada viável pelo grupo, ponderando os

orçamentos já liberados para este ano. Com relação aos custeios, o chefe propôs fazer um levantamento de

itens que faltam para a realização do evento, para considerar os custos do mesmo. Somente após isso será

possível  traçar as estratégias para conseguir  os itens ou os valores específicos.  No caso dos convidados

externos, há fontes de recursos pré definidas, como o CASADINHO e os recursos da Pós-Graduação. De

acordo com a professora Simone, o montante das inscrições poderia custear boa parte o evento, porém, está

sendo considerado elevado o valor das mesmas. Discutiram sobre o rearranjo dos valores, porém, não houve

a alteração nos valores pensados inicialmente. Em seguida, a professora Maria José apontou que a disciplina

de seminário, em que fará as apresentações na Jornada, ainda não se iniciou, não havendo tempo hábil para

os alunos elaborarem e encaminharem aos avaliadores, propondo que continue a ideia e a data da Jornada e

o Workshop, porém, ficaria inviável a continuidade dos seminários no evento. Assim, surgiu a dúvida quanto

a  realização de um evento  com duração de quatro  dias,  haja  vista  que  não  haverá  o  seminário.  Ficou

explícita a necessidade de diminuir o período do evento (dois a quatro de novembro) dado às questões de

logística e recursos escassos, sendo que no primeiro dia será apenas a abertura. O professor João Cabral

ainda apresentou a proposta da manutenção do Workshop e a retirada da Jornada, em virtude dos poucos

recursos disponíveis hoje e ao tempo escasso para a preparação de todo o evento. Esta proposta foi aprovada

com dez votos a favor e duas abstenções. O professor Scopel será consultado sobre a permanência ou não da

atividade  de  Seminários  no  Workshop.  Montou-se  uma  nova  comissão  para  a  organização  do  Workshop

Casadinho UFG-REJ/UFRJ – professor Dimas, Alécio, Jordana e Thomaz (organização dos espaços), Maria

José (Divulgação), Suzana e Vilson (recepção dos convidados), Professor Cabral (comissão de informática e

emissão de certificados online), Simone (Cerimonial) e Alessandra, como representante discente dos alunos

pós-graduandos.  6 - Outros Assuntos: Já estão disponíveis a inscrições do CONEP em Jataí.  Nada mais

havendo a tratar, o Sr. Chefe da UAE de Estudos Geográficos declarou encerrada a reunião às 15h:42min, 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 de Estudos Geográficos presentes à discussão.

Presidente:

William Ferreira da Silva___________________________________________________________________

Membros:

Alécio Perini Martins______________________________________________________________________

Alessandra Rocha Silva___________________________________________________________________

Dimas Moraes Peixinho____________________________________________________________________

Evandro César Clemente___________________________________________________________________

João Batista Pereira Cabral________________________________________________________________

Francisco Thomaz de Moura Júnior_________________________________________________________

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________

Pollyanna Faria Nogueira__________________________________________________________________

Simone  Marques Faria Lopes_______________________________________________________________
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Suzana Ribeiro Lima Oliveira_________________________________________________________________

Secretária Administrativa:

Francielly Damaris Ferreira Guimarães________________________________________________________

73

74

75


