
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ATA N° 003/2016/UAEEGEO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA 

ESPECIAL DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS REALIZADA 

EM OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSEIS

Ao oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 14h:04min, 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. M.Sc 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 - Subchefe da

UAE EGEO e Coordenador de Pesquisa em Geografia; Evandro César Clemente - Coordenador de Pós-

Graduação e do Programa de Pós Graduação em Geografia; Márcio Rodrigues Silva - Coordenador do Curso

de  Licenciatura  em  Geografia;  Maria  José  Rodrigues  -  Coordenadora  do  Curso  de  Bacharelado  em

Geografia; Francisco Tomaz de Moura Júnior - Representante da Comissão Discente do Curso de Geografia;

Winder Rodrigues Pires - Representante dos Técnicos Administrativos da Unidade de Estudos Geográficos,

para  deliberarem sobre  a  seguinte  pauta:1)  Informes;  2.  Aprovação  da  ata  002/2016/UAEEGEO;  3.

Aprovação dos RADOC's 2015; 4. Definição dos critérios para a distribuição dos recursos de diárias e

passagens 2016;  5.  Apresentação do projeto “Parque  da Ciência”;  6.  Aprovação do calendário de

reuniões da Unidade em 2016; 7. Outros assuntos. 1 – Informes: O professor William informou sobre o

documento emitido pela Direção da Regional, alertando que as renovações de contratos e convênios deverão

ser  formalizadas  de  acordo  com novas  regras,  estas  demonstradas  no  documento.  Ele  apontou  que  foi

solicitado,  por  parte  da  Secretaria  Executiva,  o  parecer  quanto  a  renovação  do  convênio  com a  ONG

Oréades, Núcleo de Geoprocessamento. Foi deliberado que os pares seriam consultados quanto ao interesse

de renovação do referido convênio. Seguindo, informou aos pares que a partir do dia 09 até o período do

final  do  recesso  ele  estará  de  férias,  ficando  como  chefe  interino  o  professor  Dimas.  Em seguida,  a

professora Maria José informou que o contrato da UFG com a empresa Interativa será desfeito, pois, esta não

manifestou interesse na renovação sob a alegação de falta de pagamento. Assim, o secretário do curso de

Geografia,  Flávio Henrique,  a partir  do dia  15 trabalhará  num regime de aviso,  por  6 horas  diretas.  A

expectativa é que outra empresa seja nomeada no certame, que deverá ser aberto em breve. 2 - Aprovação

da ata 002/2016/UAEEGEO:  Foi aprovada por unanimidade.  3 - Aprovação dos RADOC’s 2015: Os

Relatórios de Avaliação Docente com referência ao ano de 2015 de todos os professores desta Unidade

foram passados pelo crivo da Unidade de Educação, havendo o apontamento no parecer para a aprovação de

todos. Desta forma, por unanimidade, seguiram com aprovação neste colegiado. 4 – Definição de critérios

para a distribuição de recursos de diárias e passagens 2016: O chefe desta Unidade abriu a discussão

para  a distribuição do valor líquido R$ 15,395,52 com as  diárias  e passagens neste  ano.  Na discussão,

inicialmente,  ponderou-se  a  possível  participação  de  todos  no  rateio:  professores  efetivos,  substitutos,

afastados,  aulas  a  campo  e  os  técnicos.  O  professor  Alécio  comentou  as  dificuldades  encontradas  na

realização das aulas a campo atualmente, como a falta de diárias para os motoristas e os meios de transporte

da Universidade sem condições de operar para as referidas viagens, devendo-se refletir sobre a necessidade

de destinar-se dinheiro para tal. O professor Dimas apontou que poderia se fazer uma consulta de demandas
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de  aulas  a  campo  para  ver  se  deverão  ser  destinados  valores  para  isso.  Com relação  aos  professores

substitutos,  o  professor  Alécio  opinou  que  a  verba  deveria  ser  priorizada  para  as  aulas  campo  destes

professores, uma vez que o vínculo deste professor está mais relacionado à graduação que à extensão e à

pesquisa. Também, para os técnicos, foi proposto pelo professor Dimas a liberação da verba para os fins de

participação em cursos de capacitação, treinamentos e eventos que tenham relação com a área de atuação.

Por fim, foi deliberado que professores afastados não entrarão no rateio da verba, haja vista que o valor para

este ano está ínfimo. Assim, ficaram aprovadas as propostas por unanimidade. As previsões para a utilização

de diárias deverão ser enviadas por e-mail até a data da próxima reunião do colegiado, a fim de fazer um

levantamento do valor atribuído para cada um. Em virtude da proximidade da realização do EREGEO, na

cidade  de  Goiás,  foi  aprovada,  por  unanimidade,  a  liberação  de  diárias  ao  professor  Dimas  para  o

acompanhamento de alunos ao evento. O chefe da Unidade informou sobre uma solicitação de diárias do

professor  substituto José Ricardo para  um trabalho de pesquisa  a  campo.  Como não havia  previsão de

participação de alunos da graduação, não configurou-se como uma aula a campo, ficando o pedido rejeitado.

5 – Projeto Parque da Ciência: este ponto será abordado na próxima reunião do colegiado. 6 – Aprovação

do calendário de reuniões da Unidade em 2016: Foi aprovada por unanimidade.  7  – Outros assuntos:

Bolsas de monitoria: houve uma reunião da COGRAD e a Coordenação de Monitoria da Regional, que tinha

por objetivo realizar a distribuição das bolsas de monitoria em 2016. Na ocasião, foi considerado, para efeito

de  cálculos,  o  quantitativo  de  alunos  e  professores  do  antigo  ILSCHA.  Foram utilizados  critérios  que

prejudicaram as Unidades recém desmembradas,  uma vez que foram perdidas 10 vagas remuneradas de

monitoria. Em discussão, os pares consideraram importante articular com as Unidades envolvidas para tentar

reverter essa decisão e outras situações nas quais haja prejuízo às Unidades desmembradas do ILSCHA. O

chefe propôs elaborar um documento e enviar à Direção, com cópia para a COGRAD, solicitando a reversão

desta decisão. No caso desta Unidade, houve a aquisição de 5 bolsitas remuneradas. Os professores Evandro,

Hildeu, Dimas, Scopel e Vilson demonstraram interesse em ter um bolsista remunerado. Para os voluntários,

os  professores  Alécio,  Isabel  e  William  lançarão  vagas  no  edital.  Por  unanimidade,  foi  aprovada  a

distribuição de vagas apontada acima. Seguindo, o professor Alécio, representante da Extensão, informou

que até o dia 20 de abril deverão ser cadastrados os projetos de extensão. Continuando, o chefe relatou uma

reunião com a Direção da Regional com o intuito de inteirar-se dos pedidos de custeio e capital referentes

aos anos de 2014 e 2015 feitos pelo curso de Geografia, apresentando uma planilha com os pedidos. Houve a

informação de que alguns deles já foram empenhados, outros ainda aguardam os trâmites administrativos

para a efetivação da compra. Nada mais havendo a tratar,  o Sr. Chefe da UAE de Estudos Geográficos

declarou encerrada a reunião às 15h:40min, 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______________________________________________________________________

Dimas Moraes Peixinho____________________________________________________________________

Evandro César Clemente___________________________________________________________________

Francisco Tomaz de Moura Júnior ___________________________________________________________
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Márcio Rodrigues Silva____________________________________________________________________

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________

Winder Rodrigues Pires____________________________________________________________________

Secretária Administrativa:

Francielly Damaris Ferreira Guimarães________________________________________________________
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