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1

Aos doze (12) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h:12min, reuniram-se no

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Peixinho - Subchefe da UAE EGEO e Coordenador de Pesquisa em Geografia; Evandro César Clemente -

7

Coordenador do Programa de Pós Graduação em Geografia; Hildeu Ferreira da Assunção - Representante

8

Docente; Márcio Rodrigues Silva - Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia; Maria José

9

Rodrigues - Coordenadora do Curso de Bacharelado em Geografia; Alessandra Rocha Silva - Representante

10

Discente; Winder Rodrigues Pires - Representante dos Técnicos Administrativos, para deliberarem sobre a

11

seguinte pauta: 1 - Informes; 2 - Composição do Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Estudos

12

Geográficos e Definição de Calendário das Reuniões Ordinárias para o Ano de 2016; 3 - Apreciação

13

dos Relatórios Semestrais de Pós-Graduação das Docentes Rosana Alves Ribas Moragas e Suzana

14

Ribeiro Lima Oliveira; 4 - Apreciação do Pedido de Prorrogação de Afastamento para Cursar Pós-

15

Graduação. Interessado: Prof.ª Suzana Ribeiro Lima Oliveira. Relator: Prof.ª Maria José Rodrigues;

16

5 - Apreciação da Solicitação de Prorrogação de Cadastro do Projeto PROLICEN Intitulado

17

“Professores de Geografia em Formação: Diretrizes Curriculares Nacionais”. Interessado: Prof. Alécio

18

Perini Martins; 6 - Solicitação da Manutenção do Técnico Terceirizado Flávio Henrique de Lima

19

Fernandes nas Coordenações de Graduação em Geografia; 7 - Outros. 1 Informes. 1.1 - Emissão das

20

Portarias dos Chefes da Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos: Verificado o “ Quórum”,

21

o chefe da unidade iniciou a sessão informando aos demais que as portarias que concedem o poder de chefe

22

e subchefe, respectivamente, ao professores William e Dimas, foram publicadas no Diário Oficial da União

23

em 18 de janeiro de 2016, e que todas as novas demandas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em

24

Geografia deverão ser encaminhadas a nova unidade. 2 - Composição do Colegiado da Unidade

25

Acadêmica Especial de Estudos Geográficos e Definição de Calendário das Reuniões Ordinárias para

26

o Ano de 2016. 2.1 - Informações Gerais: O professor William iniciou o segundo ponto de pauta

27

mencionando os nomes dos cargos que compõem os conselhos das unidades acadêmicas especiais. Logo em

28

seguida, ele divulgou os nomes dos atuais professores do curso de Geografia que estavam assumindo cargos

29

de chefia ou coordenação. 2.2 - Eleição do Coordenador de Pesquisa em Geografia: Foi exposta pela

30

mesa que não era obrigatório elegermos um Coordenador de Pesquisa em Geografia, e caso elegêssemos um

31

representante para este posto, este teria poder de voto nas Reuniões da Câmara de Pesquisa da Regional

32

Jataí. O professor Márcio sugeriu não nomearmos ninguém por enquanto, pois ainda não tínhamos condições

33

de selecionarmos representantes para os cargos essenciais. O Professor Dimas alegou que já seria benéfico

34

termos um representante nas Câmaras de Pesquisa, mesmo que temporário, pois já fortaleceria o âmbito de

35

pesquisa dos cursos de Geografia. O Professor Evandro questionou quais são as funções do Coordenador de

36

Pesquisa, e o professor William o respondeu que uma das atribuições é elaborar pareceres de aprovação de

37

projetos de pesquisa. O professor Alécio disse que o colegiado de graduação já realizava relatos dos projetos

38

de pesquisa, mas que devido a atual situação dos cursos de Geografia, não era viável perdermos um cadeira

39

nas Câmaras de Pesquisa, e que a obtenção do laboratório multiusuário dependeria também de alguém para

40

representar-nos nesta câmara. Feitos os diálogos, o grupo elegeu por unanimidade o professor Dimas como o

41

novo Coordenador de Pesquisa em Geografia. 2.3 - Representante Discente: O professor William

42

comunicou que o membro representante dos discentes deve equivaler a 15% do colegiado da unidade, e que

43

este deve ser um estudante vinculado à graduação ou à pós-graduação em Geografia. O professor informou

44

ainda que a pós-graduanda Alessandra Rocha foi convidada para representar os discentes temporariamente,

45

até que seja realizada a nomeação de um membro permanente, o que será realizado pela aluna. 2.4 -

46

Representante dos Técnicos Administrativos: O professor regente da reunião comunicou que o convocado

47

Winder Rodrigues Pires será o representante dos técnicos administrativos, uma vez que o outro técnico, o

48

professor Alécio, já possuía muitas atribuições no departamento. Ao final da fala do professor, Alécio disse

49

que poderia ser o representante suplente dos técnicos. 2.5 - Eleição do novo Coordenador de Extensão e

50

Cultura em Geografia: Foi exposta pela mesa a necessidade de designarmos um novo Coordenador de

51

Extensão e Cultura em Geografia, em virtude do período de vigência do atual Coordenador, o professor

52

Alécio, haver expirado. Como não houve candidatos, Alécio aceitou continuar com o referido posto. 2.6 -

53

Definição do Calendário de Reuniões: O chefe da unidade iniciou este assunto avisando que as futuras

54

reuniões da unidade de Estudos Geográficos deveriam ser mensais e paralelas às reuniões do colegiado de

55

graduação, ou realizá-las na mesma semana, e que deveriam conciliá-las com as reuniões das Câmaras de

56

Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Feitas as discussões, o grupo decidiu marcar as reuniões para as

57

segundas sextas feiras de cada mês. Posteriormente, o professor William mencionou que seria elaborado o

58

calendário das reuniões da unidade e encaminhado a todos. 3 - Apreciação dos Relatórios Semestrais de

59

Pós-Graduação das Docentes Rosana Alves Ribas Moragas e Suzana Ribeiro Lima Oliveira: Dando

60

prosseguimento à reunião, o professor William comunicou que os Relatórios de Pós-Graduação das docentes

61

em questão foram acatados na última reunião ordinária do colegiado de graduação em Geografia realizada

62

em 01 de fevereiro de 2016, com uma observação no documento da professora Rosana, que esta colhesse a

63

assinatura do respectivo orientador no relatório de desempenho. O professor Márcio notificou que a Rosana

64

encaminhou-nos um e-mail alegando que o orientador dela se recusou assinar o relatório porque a Rosana

65

não era bolsista. A professora Maria José sugeriu que o Relatório Semestral da professora Rosana fosse

66

retirado de pauta, devido à possibilidade deste ser indeferido na próxima reunião da Câmara de Pesquisa e

67

Pós-Graduação. O chefe da unidade mencionou que o orientador deve assinar o Relatório de Desempenho

68

independente do discente ser bolsista ou não, e então ele sugeriu que o documento da professora Rosana

69

fosse aprovado, mediante o recolhimento da assinatura do orientador. Após a fala do chefe da unidade, os

70

Relatórios Semestrais de Pós-Graduação das docentes Rosana Alves Ribas Moragas e Suzana Ribeiro Lima

71

Oliveira foram aprovados por unanimidade. 4 - Apreciação do Pedido de Prorrogação de Afastamento

72

para Cursar Pós-Graduação. Interessado: Prof.ª Suzana Ribeiro Lima Oliveira. Relator: Prof.ª Maria

73

José Rodrigues: No quarto ponto de pauta, o professor chefe da unidade pediu para que a professora Maria

74

José lesse o parecer que ela redigiu com relação ao pedido de prorrogação de prazo para conclusão do

75

doutorado em geografia da docente Suzana Ribeiro. Na solicitação, a professora Suzana alegou que não pôde

76

concluir o doutorado em tempo hábil porque a universidade entrou em greve, dificultando a coleta de dados,

77

e por ter se acidentado a pouco tempo, obrigando-a a pedir prorrogação da licença para cursar o doutorado.

78

O parecer em questão se mostrou contrário à solicitação, em virtude da docente já ter obtido licença de dois

79

anos, cinco meses e quatorze dias, para as práticas das atividades do doutorado. De acordo com ele, as

80

comprovações relacionadas à saúde da docente poderão servir de embasamento para uma solicitação de

81

afastamento para tratamento de saúde, conforme legislação própria, tornando-se incabíveis para fins de

82

prorrogação do doutoramento. Também, concluiu-se que a professora poderia ter coletado os dados do seu

83

trabalho na Universidade Estadual Goiás (UEG) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde os

84

docentes não estavam em greve. Lido o parecer, o colegiado indeferiu o pedido em questão com seis votos

85

contrários, uma abstenção e nenhum voto a favor. 5 - Apreciação da Solicitação de Prorrogação de

86

Cadastro do Projeto PROLICEN Intitulado “Professores de Geografia em Formação: Diretrizes

87

Curriculares Nacionais”. Interessado: Prof. Alécio Perini Martins: O professor William anunciou que

88

neste ponto de pauta seria apreciado a prorrogação do projeto em questão do docente Alécio Perini Martins,

89

que também foi aprovado na última reunião ordinária do colegiado de graduação em geografia em 01 de

90

fevereiro de 2016, sem qualquer observação. Após a fala do professor, o documento foi aprovado com

91

aceitação unânime. 6 - Solicitação da Manutenção do Técnico Terceirizado Flávio Henrique de Lima

92

Fernandes nas Coordenações de Graduação em Geografia: Continuando a reunião, o chefe da unidade

93

expôs aos colegas presentes o que havia dito na reunião ordinária do curso de Geografia de 01 de fevereiro

94

de 2016, sobre minha atual situação na coordenadoria de graduação em Geografia. Sendo assim, foi exposta

95

pela mesa a necessidade de enviar um documento formal aos diretores da Regional Jataí solicitando a

96

manutenção do vínculo do servidor terceirizado aos cursos de Graduação em Geografia, e a aceitação foi

97

unânime. Ao final deste ponto de pauta, o professor William avisou que a técnica administrativa que

98

assumiria a secretaria da Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos estava passando por um treinamento,

99

antes de chegar oficialmente ao departamento. 7 - Outros: O Presidente da reunião solicitou mais assuntos,

100

mas ninguém manifestou-se. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Chefe da UAE de Estudos Geográficos

101

declarou encerrada a reunião às 15h:26min, da qual para constar, eu, Flávio Henrique de Lima Fernandes,

102

secretário dos Cursos de Graduação em Geografia e Encarregado de Departamento pela empresa

103

INTERATIVA Serviços, lavrei a presente ata que, lida e achada em conforme, segue assinada por mim, pelo

104

presidente, e pelos membros do colegiado de Estudos Geográficos presentes.

105

Presidente:

106

William Ferreira da Silva___________________________________________________________________

107

Membros:

108

Alessandra Rocha Silva____________________________________________________________________

109

Alécio Perini Martins______________________________________________________________________

110

Dimas Moraes Peixinho____________________________________________________________________

111

Evandro César Clemente___________________________________________________________________

112

Hildeu Ferreira da Assunção________________________________________________________________

113

Márcio Rodrigues Silva____________________________________________________________________

114

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________

115

Winder Rodrigues Pires____________________________________________________________________

116

Secretário:

117

Flávio Henrique de Lima Fernandes__________________________________________________________

