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ESTATUTO

Capítulo I

Do Núcleo e seus fins:

Art. 1º - Fica criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia (NEPEFE) da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás - UFG, a partir  de 10 de 

janeiro de 2004.

Art.  2º  -  O  Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Fenomenologia  da  Faculdade  de 

Educação é vinculado ao Departamento de Fundamentos da Educação da UFG, e foi 

constituído para coordenar, avaliar e/ou implementar projetos de pesquisa, bem como 

promover o debate sobre as contribuições da Fenomenologia.

Art. 3º - O Núcleo tem por finalidade:

a) Promover  e  assessorar  palestras,  minicursos,  simpósios  e  pesquisas  para  o 

aperfeiçoamento sobre o objeto e o método da  fenomenologia.

b) Incentivar iniciativas de pesquisadores sobre essa área.

c) Manter  intercâmbio  e  parcerias  com  outros  núcleos  semelhantes  de  outras 

instituições  acadêmicas  brasileiras  e  estrangeiras,  objetivando  a  troca  de 

experiência, colaboração e informação sobre os temas de pesquisa.

d) Analisar  e avaliar  técnica e financeiramente os projetos de pesquisa a  serem 

desenvolvidos pelos membros do núcleo.

e) Criar um fundo especial para subsidiar as atividades do núcleo.

f) Oferecer  assessoria  na  elaboração  de  projetos  que  contribuam  para  o 

desenvolvimento e difusão da fenomenologia.

g) Oferecer  aos  pesquisadores,  condições  para  a  realização  de  suas  pesquisas 

dentro do núcleo.
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Capítulo II

 Art. 4º - O NEPEFE é constituído por um número ilimitado de componentes. 

Inicialmente, será composto pela inicialmente pelas seguintes categorias:

a)  Fundadores  (os  que  iniciaram  sua  formação  e  constituíram  este  estatuto). São 

membros fundadores do NEPEFE, as seguintes pessoas:

Adão José Peixoto – Licenciado e mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (Puccamp), doutor em Educação pela Universidade de São Paulo 

(USP), professor de Filosofia da Educação na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Roberto Antônio Penêdo do Amaral – Licenciado em Pedagogia pela Universidade 

Federal  de  Goiás  (UFG),  mestre  e  doutorando  em  Educação  (UFG),  professor  na 

Faculdade Araguaia e na pós-graduação da UCG.

Rita  Francis  G.  y  Rodrigues  Branco –  Formada  em  Medicina  (UFG),  mestre  e 

doutoranda em Educação (UFG), professora da UCG.

Carlos Cardoso Silva – Licenciado em Pedagogia pela Universidade Católica de Goiás 

(UCG), mestre  e doutorando em Educação pela Universidade Federal de Goiás (UFG), 

professor no Instituto Aphonsiano de Ensino superior – Trindade – GO

Enilda Rodrigues de Almeida Bueno – Licenciada em Pedagogia pela Universidade 

Católica de Goiás (UCG), mestre e doutoranda em Educação  pela Universidade Federal 

de Goiás (UFG), professora da Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Flávio  Alves  Barbosa-  bacharel  em Ciências  Sociais  pela  Universidade  Federal  de 
Goiás  (UFG),  especialista  em  língua  portuguesa  pela  UNIVERSO,  professor  da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG). Casado, brasileiro, residente e domiciliado à 
rua 10-a, super quadra 101, bl. 2, aptº 216,  Setor Sul, Goiânia-GO.

Rita de Cássia Souza de Freitas - Licenciada em Pedagogia, especialista em Docência 
Universitária, professora universitária UEG de Itaberaí. Casada, brasileira, residente e 
domiciliada à rua Major Garcia, nº 42, Itaberaí-GO.

Karine  Olimpio  Serrano  Mendes-  bacharel  em  Ciências  Biológicas  modalidade 
Médica  UCG,  especialista  em  Docência  Universitária  (UCG).  Casada,  brasileira, 
comerciante, residente e domiciliada à rua 214, nº 07, Setor Vila Nova, Goiânia-GO.

Daniel  Sotelo-  Bacharel  em Filosofia  e  Teologia  ,  Doutor  em Ciências  da Religião 
UMESP. Casado, brasileiro, professor universitário, residente e domiciliado à rua 229, 
qd. 56, lt. 13, aptº 101, Setor Universitário, Goiânia-GO.

Saturnino Pesquero Ramón- Doutor em Psicologia, professor universitário,brasileiro 
residente e domiciliado à rua 113, nº 214, Setor Sul, Goiânia – Go.
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Anna Kelly Ferreira Souto - Solteira, brasileira, professora universitária, residente e 
domiciliada à rua 02, qd. 4, lt. 23, Vila Lucy, Goiânia- GO.

Ricardo Almeida de Paula - Bacharel em Teologia SPS/FACETEN (Campinas-SP), 
especialista  em  Lingüística,  UNICAMP,  mestre  em  Ciência  da  Religão  UCG, 
doutorando em Educação, UFG. Casado, brasileiro, professor universitário, residente e 
domiciliado à Av. Edmundo Pinheiro de Abreu,  nº  387, aptº 308, Setor Bela Vista, 
Goiânia-GO.

Rodolfo Petrelli -  Doutor em Psicologia, professor do Departamento de Psicologia da 

UCG, residente em Goiânia. 

Gisela de Souza Almeida Assis - Pedagoga, mestre em Educação, UFG, docente da 

rede municipal de ensino de Goiânia, residente em Goiânia.

Maxwell  Gonçalves  Araújo –  Graduado em Matemática,  mestrando  em Educação, 

UCG, professor da rede estadual de ensino e da Fac. Araguaia, residente em Goiânia – 

Go.

Márcia Marques L. de Oliveira Pires -   Graduada e Mestre em Psicologia,  UCG, 

residente em Goiânia – Go.

b)Representantes de Unidades Acadêmicas da UFG e de outras instituições acadêmicas 

que desenvolvem atividades de pesquisa, convidados pelo núcleo;

c)Poderão ser convidados profissionais que detenham o saber de áreas específicas do 

conhecimento necessárias ao desenvolvimento das atividades do núcleo, para atuarem 

como consultores.

Capítulo III

São direitos e deveres dos membros do NEPEFE:

Art. 5º - São direitos dos membros:

a) sugerir, apoiar, fazer parcerias e/ou desenvolver projetos de interesse do núcleo;

b) Desenvolver,  analisar  e  /ou  coordenar,  quando se  fizer  possível,  projetos  de 

pesquisa, avaliando a viabilidade dos mesmos;

c) Representar o NEPEFE sempre que necessário;

d) Buscar meios possíveis  para promover a divulgação do conhecimento gerado 

pelas pesquisas do núcleo;
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Parágrafo único – Os direitos dos membros serão exercidos somente dentro dos limites 

deste Estatuto.

Art. 6º - São deveres dos membros:

a) Participar regularmente das reuniões do núcleo;

Parágrafo  único  –  O  membro  que  faltar  a  03  (três)  reuniões  consecutivas,  sem 

justificativa, será avaliada sua participação no grupo;

b) Observar as prescrições deste Estatuto e as decisões do NEPEFE, que tenham 

sido tomadas em reunião conjunta;

c) Bem desempenhar as funções assumidas;

d) Colaborar para o desenvolvimento e prestígio do NEPEFE, dentro ou fora da 

instituição a que pertence;

e) Engajar-se na formação de um espaço específico para o desenvolvimento das 

pesquisas, no interior do núcleo, bem como zelar pelo seu patrimônio;

f) Analisar e emitir pareceres;

g) Estimular a interdisciplinaridade nas várias atividades apoiadas e/ou realizadas 

pelo NEPEFE.

Art. 7º - O fundo financeiro a ser criado para a construção de um espaço para a pesquisa 

e/ou financiamento de projetos, será constituído de:

a) Doações e legados;

b) Auxílios e subvenções que forem aprovadas e pagos pelo Governo ou entidades 

públicas;

c) Recursos advindos de agências de fomento e pesquisa;

d) Inscrições,  quando  cobradas,  nos  cursos,  estágios  e  demais  atividades 

programadas pelo NEPEFE;

e)  Percentual a ser definido sobre publicações realizadas pelo núcleo;

f) Anuidade dos membros do núcleo.
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Capítulo V

Das reuniões do NEPEFE:

Art.  8º  - As reuniões do NEPEFE serão previamente agendadas,  sendo os membros 

informados através de comunicado escrito e pauta de reunião.

Art. 9º - São atributos dos membros durante as reuniões:

a) Promover, aprovar, reformar e emendar este Estatuto;

b) Decidir sobre a viabilidade técnica e financeira dos projetos de pesquisa;

c) Promover e/ou aprovar projetos;

d) Criar  fundo  financeiro  necessário  ao  espaço  para  pesquisa,  que  deverá  ser 

supervisionado pela coordenação do núcleo.

Parágrafo único – As reuniões poderão ser ordinárias e extraordinárias.

Art. 10º - Realizar-se-ão reuniões:

a) Ordinárias mensalmente;

b) Extraordinárias quando agendadas previamente de acordo com as necessidades 

vigentes.

Art. 11º  - As reuniões poderão ser convocadas pela Coordenação do núcleo ou ainda 

pela maioria dos membros.

Capítulo VI

Da coordenação:

Art. 12º - O coordenador do NEPEFE:

a) Será escolhido pelos membros do núcleo;

b) O mandato terá duração de 02 (dois) anos;

c)  O coordenador que não observar as determinações deste Estatuto terá sua gestão 

avaliada, podendo ou não ser afastado da função.
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Parágrafo  único  –  Caso  o  coordenador  deseje  pedir  afastamento  temporário  ou 

definitivo do cargo, deverá fazê-lo por escrito. 

Art. 13º - À coordenação do NEPEFE compete:

a) Cumprir e fazer cumprir fielmente este estatuto;

b) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

c) Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;

d) Comparecer à reunião convocada pela maioria dos membros;

e) Analisar os projetos de pesquisa e outras atividades, tendo co-participação  dos 

membros  ,  ou ainda,  convidar  consultores  que se  fizerem necessários para a 

aprovação dos referidos projetos.

Art. 15º  - Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela maioria dos 

membros  do  NEPEFE  em  reunião  ordinária  e  posterior  aprovação  pelo  Conselho 

Diretor da Faculdade de Educação da UFG.

Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos pelos membros do NEPEFE em 

reunião convocada especificamente para essa finalidade.

                                                                               Goiânia, de novembro de 2006. 
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