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CONVOCAÇÃO CONSELHO DIRETOR
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE convocar os membros do Conselho Diretor da Faculdade de Educação Física
para reunião extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2013, segunda-feira, com início às 13h30
e término às 17h, no Auditório, para tratar da seguinte pauta:
Informes da Direção/Expediente.
1. Projeto de pesquisa Inclusão de Pessoas com deficiência em práticas corporais – coordenado por
Vanessa – Relatora: Jaciara
2. Projeto de pesquisa Organização do trabalho pedagógico em educação física: contribuições do estágio
da FEF/UFG para o planejamento de objetivos, conteúdos, metodologias e práticas de avaliação no
ensino fundamental – coordenado por Anegleyce – Relatora Cons. Priscilla
3. Projetos de pesquisa (1) Esteróides anabolizantes, perfil etnofarmacológicos na cidade de goiânia,
toxidade aguda e combinação com exercício físico em ratos idosos diabéticos, (2) Avaliação funcional
fisiológica e nutricional de indivíduos em hemodiálise submetidos a diferentes programas de
cinesioterapia respiratória, coordenados por Maria Sebastiana – Relatora: Cons. Ana Márcia
4. Projeto de Pesquisa Diagnóstico e Propostas para as Práticas de Ecoturismo como Vetor de
Desenvolvimento Territorial Sustentável no município de Pirenópolis e seu entorno, coordenado por
Humberto – Relator: Cons. Mário
5. Projetos de pesquisa (1) Dança e Escola: possibilidades pedagógicas para o corpo popular urbano, e
(2) Sobrevivência de dança(s): a vida mediada pela economia, arte e cultura no Brasil contemporâneo
– 1980/2012, coordenados por Rafael – Relatora: Cons. Elisa
6. Projeto de pesquisa Capital, Questão Agrária e Desenvolvimento Regional: a interiorização do
complexo agroindustrial (CAI) sucroalcooleiro no estado de Goiás no período dos anos 2000-2010,
Capital, Questão Agrária e Desenvolvimento Regional: a interiorização do complexo agroindustrial
(CAI) sucroalcooleiro no estado de Goiás no período dos anos 2000-2010, coordenado por Andréia –
Relatora Cons. Meirilayne
7. Projeto de pesquisa A identidade profissional dos trabalhadores técnico administrativos em educação
das universidades federais brasileiras, coordenado por Ana Caruline – Relatora Cons. Meirilayne
8. Projetos de pesquisa (1) Redescritores de produção e produtos em artes e design em contextos de ação
em saúde mental: gerarte 2, secretaria municipal de saúde, goiânia, goiás - 2013-2015, e (2) Tragédia
e contemporaneidade. História comparada nos modelos de ação-encenação ético-estética, coordenados
por Márcio Pizarro – Relator: Cons. Rafael
9. Projeto de pesquisa A implementação do sistema municipal de esporte e lazer de goiânia, coordenado
por Wilson – Relator Cons. Ricardo
10. Projeto de pesquisa Análise comparativa do perfil da formação profissional em educação física: a
américa latina em foco, coordenado por Ana Márcia – Relator: Cons. Heitor
11. Projeto de pesquisa O trabalho do professor de educação física no centro de atenção psicossocial
(caps): diagnóstico e proposições, coordenado por Roberto – Relatora Cons. Vanessa
12. Projetos de pesquisa (1) Arte e estética na contemporaneidade: um estudo conceitual de objetos
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interartísticos e intermidiais (videoarte, videoperformance, videodança, cinema experimental), (2)
Corpo & história da cultura artística em goiânia dos anos 1960-2005, (3) Música e... Cinema, vídeo,
cena, corpo. Inter-relações sonoras, plásticas e corpóreas: das teorias, linguagens e conceitos
operacionais em arte às experimentações em meios audiovisuais e cênicos, (4) Documentos de arte,
documentos de artistas: manuscritos, diários, correspondências e outras formas textuais nos processos
de criação artística e relações interartístico-transmidiais e interculturalidade, coordenados por Márcio
Pizarro – Relator: Cons. Alexandre
13. Processos:
13.1 Nº 23070.026484/2011-50, Sobre Dedicação Exclusiva, do interesse da Faculdade de Ciências Sociais,
para conhecimento da FEF – Relatora: Presidente do Conselho.
13.2 Nº 23070016099/2009-80, estágio probatório, do interesse da profa Ana de Pelledrin – Relator: Juracy
14. Planos de Trabalho 2013
15. Minuta de Resolução que dispõe sobre aproveitamento de carga horária do estágio curricular
supervisionado para os cursos de Licenciatura da FEF/UFG – Conselheiro Vicente. (cópia anexa)
16. Minuta de Resolução que dispõe sobre a organização das atividades de pesquisa na FEF/UFG –
Conselheiro José Falcão. (cópia anexa)
17. Requerimento de Revisão de Nota de Avaliação, do interesse do acadêmico Lucas Menezes de Lucena –
Relatora: Cons. Ana de Pellegrin
18. Palavra livre aos conselheiros.

GABINETE DA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, aos 25 dias do mês de abril do ano
de 2013.

Profa. Dra. Anegleyce Teodoro Rodrigues
- Presidente -
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