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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA/IESA/UFG - QUADRIENAL 2017-

2020 

O presente relatório apresenta informações do ano de 2020 do Programa de 

Pós-Graduação em Geografia/IESA/UFG, como instrumento de avaliação do 

processo de formação de mestres e doutores. A estrutura segue orientação da 

CAPES, focada em três quesitos: 1. Programa; 2. Formação; 3. Impacto na 

Sociedade e seus respectivos indicadores; e informações mais gerais: 4. 

Histórico e Contextualização do Programa; 5. Ofertas e Demandas de 

Vagas; 6. Impactos do Covid nas Ações do Programa; 7. Outras 

Informações.  

Inicia-se este relatório, apresentando informações inerentes ao Histórico e 

Contextualização do Programa. 

HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) do Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criado em 

1995, com o curso de Mestrado. Está inserido na região Centro Oeste, num 

contexto de poucos programas de pós-graduação em Geografia. Com 

14.058.094 hab, a região tem apenas 10 programas de pós-graduação na área, 

que corresponde a 13,3% dos programas de Geografia do país. Dentre esses, 

apenas dois tem nota 5, o do IESA/UFG e o da UNB, o que evidencia a 

importância do Programa para a região. 

O estado de Goiás, contexto regional do PPGeo, tem quatro programas de pós-

graduação em Geografia localizados nos municípios de Goiânia (UFG), Catalão 

(UFCAT), Jatai (UFJ) e Goiás (UEG) (este último ainda em avaliação). Desses 

apenas o programa da UFG e da UFJ (Jataí) possuem níveis de mestrado e 

doutorado. Os demais possuem apenas o nível de mestrado. O PPGeo UFG, 

está localizado no município de Goiânia, que tem população estimada de 

1.516.662 habitantes (IMB, 2021). Goiânia é o core da RMG (Região 

Metropolitana de Goiânia) com 2.173.000 habitantes (IBGE, 2010). O estado de 

Goiás tem 7.017.496 de habitantes (estimativa de 2021 – IMB). Estes aspectos 
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evidencia a importância do nosso programa de Pós-Graduação no contexto 

regional e local.  

O mestrado foi criado tendo a área de concentração NATUREZA E A 

APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO NO CERRADO. Em 2007, foi implantado o 

doutorado, ampliando a inserção do programa na comunidade acadêmica 

regional, nacional e internacional, com a perspectiva de fortalecer área de 

concentração e se consolidou em nível mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Esta consolidação se expressa, objetivamente, pela crescente participação de 

discentes e docentes de várias partes do Brasil e do exterior, através dos 

intercâmbios, parcerias e pela capilaridade de recursos e produção técnico-

científica. Em 2013, procedeu-se a alteração da área de concentração para 

NATUREZA E PRODUÇÃO DO ESPAÇO, visando fortalecer o conhecimento 

acerca da produção acadêmica sobre o território brasileiro. Com esta perspectiva 

buscou-se um envolvimento com as diversidades culturais, sociais, econômicas 

e ambientais, produzidas e presentes no território brasileiro e em outros países, 

despertando e ampliando o interesse da comunidade acadêmica nacional e 

internacional. Esta mudança trouxe para o Programa maior visibilidade nacional 

e internacional, conferida pela participação de docentes e discentes em diversas 

atividades no Brasil e no exterior. 

O PPGeo/IESA/UFG tem como objetivo a qualificação acadêmica na Pós-

Graduação, articulando ensino, pesquisa e extensão a partir de uma 

compreensão geográfica sobre o processo de produção do espaço, o que implica 

considerar suas dimensões sociais, culturais, econômicas e ambientais, em 

todos os níveis da docência e da formação científica-tecnológica e artística, 

voltada às práticas educativas, ao planejamento e à gestão do espaço geográfico 

visando a sustentabilidade. 

As demandas e consequentes decisões do programa são discutidas em plenária 

deliberativa, em reuniões mensais com a participação de todos os professores 

do quadro permanente do programa e sete (07) alunos eleitos pelos discentes 

para representá-los no Conselho da Pós-Graduação (CPG) amparadas por 

Resolução interna do PPGeo (Resolução CEPEC 1457 

Link: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1275/o/Resolucao_CEPEC_2017_1457.pdf) 

e por regulamentos específicos. Em 2020, são representantes dos discentes no 
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Conselho da Pós-Graduação (CPG) Lucas Kallil de Paula Rodrigues; Thamy 

Barbara Gioia; Gabriel Martins Cavallini; Kamila Santos de Paula Rabelo; 

Stefanny da Cruz Nóbrega e; Gisele Bispo da Silva.   

Desde 2013 a estrutura do PPGeo está organizada em três linhas de pesquisa, 

a saber: Linha 1 - Dinâmica Socioespacial; Linha 2 - Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica; Linha 3 - Ensino-Aprendizagem de 

Geografia, as quais abarcam a diversidade da pesquisa geográfica desenvolvida 

no Brasil e, especialmente, na região do Cerrado, permitindo o melhor 

aperfeiçoamento das competências e habilidades desenvolvidas pelos 

profissionais egressos do PPGeo.  Cada linha de pesquisa têm um coordenador 

que a representa junto à coordenação, garantindo agilidade e isonomia na 

resolução de demandas internas e externas, resguardando as particularidades 

das linhas.  

A partir do ano 2012, como consequência a adesão ao REUNI, houve 

significativa ampliação do espaço físico do Instituto de Estudos Socioambientais 

(IESA), onde o PPGeo está localizado, que associado à outras ações de 

crescimento do Programa, potencializou o aumento em quantidade e qualidade 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo os laboratórios. O 

PPGeo conta com infraestrutura constituída de sala de secretaria; sala da 

coordenação; sala de reuniões; sala de arquivo e almoxarifado, 02 salas de aulas 

exclusivas, além das salas disponibilizadas em centros de aula; sala exclusiva 

de estudos para os discentes; auditório com capacidade de 100 lugares e; 

laboratório de informática com capacidade para 45 alunos. O Programa conta 

ainda com a infraestrutura de 9 laboratórios, que incluem bibliotecas setorizadas; 

sala de reuniões; salas com computadores e equipamentos (específicos). O 

Programa conta com a disponibilização de recursos de Informática do IESA e 

infraestrutura da Biblioteca da UFG. 

A coordenação do Programa conta com o apoio da Comissão Administrativa, 

composta pelo Coordenador(a) e por um professor de cada linha de pesquisa. 

Esta Comissão tem como objetivo deliberar, acompanhar e aprovar o 

planejamento que envolve as questões pedagógicas e administrativas do 

Programa. Para além da respectiva comissão, o Programa conta com o apoio da 

Comissão de Credenciamento e Recredenciamento, Comissão de Bolsas e 
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acompanhamento dos bolsistas, dentre outras formadas a partir de demandas 

específicas do Programa. Todas formadas por um docente representante de 

cada uma das linhas de pesquisa e por alunos representantes dos discente. 

Toda a normatização administrativa e científica do programa está disponível em 

seu portal na internet (https://ppgeo.iesa.ufg.br/). A reestruturação do portal do 

PPGeo iniciada em 2017 e encerrada em 2018, foi retomada em 2019, com o 

objetivo de estruturar o portal no formato bilíngue e reestruturar as informações 

disponibilizadas. 

O Programa conta com o apoio institucional da direção do IESA, a partir do 

fomento a trabalhos de campo disciplinares e interdisciplinares, na participação 

e organização de eventos, bem como na realização de missões nacionais e 

internacionais. No ano de 2019, o Programa estabeleceu parceria com a direção 

do IESA na organização da Semana de Geografia em conjunto com o Seminário 

Interno da Pós-Graduação em Geografia (SINPGeo), com o objetivo de integrar 

discentes da pós-graduação e da graduação. A experiência alcançou o seu 

objetivo, pois a participação dos discentes de graduação foi expressiva e com 

excelente repercussão entre os participantes. 

No ano 2019, foi finalizada com sucesso a cooperação do PPGeo no âmbito do 

DINTER, com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), com um total de 

quatorze (14) defesas. Ressalta-se o esforço do Programa em fomentar 

programas de DINTER e MINTER. No ano de 2017 foram elaborados projetos 

para a realização de um MINTER, com o IFAP (Instituto Federal do Amapá) e de 

um DINTER, com Moçambique; todavia, desde 2018 não houve publicação de 

Edital para viabilizar o projeto de cooperação, o que adiou a execução dos 

referidos projetos. 

Em 2018, o Programa passa a contar com inscrições ao processo seletivo 

totalmente on-line, o que facilitou participação de alunos oriundos de distintos 

estados brasileiros e países, como Minas Gerais, São Paulo, Piauí, Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Pará, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e em 2019 e 2020, dos Estados Pará, Minas 

Gerais, e de países da América do Sul (Argentina e Colômbia), Moçambique e 

do Haiti. No quadriênio atual, o Programa contou com pós-graduandos e pós-

graduandas com formação de graduação em outras áreas, além da Geografia, a 
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saber: Ciências Econômicas, Ciências Ambientais, Jornalismo, Tecnólogos em 

Geoprocessamento, Tecnólogo em Meio Ambiente, Ciências Biológicas, 

Arquitetura e Urbanismo e Ciências Sociais.  

No que circunscreve a evolução do número de vagas ofertadas e o número de 

aprovados, em 2017 foram ofertadas no mestrado 39 vagas; inscritos 71 e 25 

aprovados; no doutorado, foram 26 vagas, 53 inscritos e aprovados 25, indicando 

demanda de 2 alunos por vaga, baixa aprovação do mestrado e boa relação 

entre oferta, demanda e aprovação no doutorado. Em 2018, foram ofertadas, no 

mestrado, 34 vagas, 63 inscritos e 28 aprovados; no doutorado, foram ofertadas 

26 vagas, 49 inscritos e 20 aprovados, indicando demanda próximo a 1,7 alunos 

por vaga e baixa aprovação. Em 2019, foram 39 vagas ofertadas no mestrado, 

63 inscritos e 28 aprovados; no doutorado foram 26 vagas ofertadas, 41 inscritos 

e 22 aprovados, indicando boa demanda, próximo de 2 candidatos por vaga e 

baixa aprovação em relação a oferta. Em 2020, para o mestrado foram ofertadas 

29 vagas, 43 inscritos, 28 aprovados, indicando boa demanda, perto de 2 

candidatos por vaga; em nível doutorado, foram 29 vagas, 34 inscritos e 17 

aprovados –indicando demanda próxima de 1:1 e baixa aprovação. Os dados 

apontam para a necessidade de melhorar a demanda e a taxa de aprovação nos 

processos seletivos, meta inserida do Planejamento Estratégico do Programa.  

Ressalta-se que 2019 as incertezas geradas pelas políticas implementadas para 

a Educação no Brasil, especialmente aquelas voltadas para o Ensino Superior e 

Pós-Graduação, com notória redução de bolsas de estudo e de pesquisa, pode 

justificar a relação demanda de vagas e o nível da concorrência. Para 2020, 

ressaltamos o impacto do ano pandêmico no processo seletivo devido atraso nas 

defesas do Mestrado e conclusão do curso de Graduação em diversas 

instituições no Brasil, com efeito direto na relação demanda e concorrência.  

O PPGeo apresentou boa proporção entre entrada e saída de mestrandos e 

doutorandos no quadriênio. Ingressantes – Mestrado: ingressaram 25 alunos 

em 2017 e; 22 em 2018; em 2019 foram 28 ingressos e; em 2020 foram 28 

ingressos no programa no âmbito do mestrado, totalizando 103 ingressos no 

nível mestrado. Para cursar o Doutorado, em 2017 ingressaram 25 discentes; 

em 2018 foram 20; em 2019 ingressaram 22 e; em 2020, ingressaram 17 

discentes, somando 84 discentes que ingressaram para cursar o doutorado. O 
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quantitativo expresso na entrada de discentes no nível mestrado e doutorado no 

quadriênio vigente reflete a política adotada no Programa para atingir equilíbrio 

com qualidade na formação dos ingressantes. 

As Defesas realizadas no quadriênio vigente (2017-2020) no âmbito do Mestrado 

foram: 32 em 2017; 21 em 2018; em 2019 foram 20 defesas e, em 2020, foram 

17 defesas, totalizando 90 defesas de mestrado para o período. No Doutorado, 

foram realizadas 24 defesas em 2017; 18 em 2018; em 2019, 35 defesas 

(incluindo neste total as 14 defesas no âmbito do DINTER) e; em 2020 foram 12 

defesas, totalizando no quadriênio 89 defesas no nível doutorado. É importante 

ressaltar o reflexo da pandemia (coronavirus) nas defesas para o ano de 2020, 

já que tivemos discentes diretamente atingidos. 

O tempo médio das defesas tende a diminuir devido a uma política pró-ativa da 

coordenação junto aos discentes, tanto no âmbito do mestrado quanto do 

doutorado. Nos anos 2017, 2018 e 2019, o PPGEO exibiu satisfatório tempo 

médio de defesa, para o mestrado, de 28,6 meses (2 anos e 3 meses) e para o 

doutorado, de 46 meses (3 anos e 8 meses). Em 2020, o tempo médio de 

conclusão no mestrado foi de 31,5 meses (2 anos e 6 meses) e para o doutorado 

foi de 51,7 meses (4 anos e 3 meses). Mesmo indicando leve acréscimo, tais 

médias exibem bom tempo médio das defesas no Programa. Ressalta-se que a 

condição de ano pandêmico justifica o acréscimo no tempo médio das defesas 

no ano 2020, haja vista as dificuldades de adaptações ao formato remoto, 

justamente no momento em que as defesas deveriam ocorrer, assim como o 

adoecimento de discentes, docentes e familiares. 

O programa tem recebido estudantes do exterior (nível mestrado e doutorado), 

oriundos da Colômbia, da Argentina, do Peru e de Moçambique, dentre estes 

ressalta-se o estudante oriundo do Peru por intermédio do Programa da 

Organização dos Estados Americanos (OEA). Tais participações refletem 

dedicação, planejamento e gestão do PPGeo ao longo dos últimos anos, 

implementando políticas regulamentadas e aprimoradas desde 2018, conforme 

detalhado a seguir. Resolução CPG/IESA n. 01/2008 – Fixa normas para a 

progressão do nível de mestrado para o doutorado; Resolução CPG/IESA n. 

02/2008 – Fixa normas para a admissão direta no nível de doutorado; Resolução 

CPG/IESA n. 03/2012 – Fixa normas para a realização de estágio pós-doutoral; 
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Resolução CPG/IESA n. 04/2012 – Fixa normas para a concessão de auxílio 

financeiro a estudante e docente do Programa, para participação em eventos ou 

realização de trabalhos de campo; Resolução CPG/IESA n.  02/2014 – Detalha 

os procedimentos para registro de atividades complementares; Resolução 

CPG/IESA n. 02/2019 – Fixa normas para o funcionamento da Comissão de 

Bolsas e Acompanhamento Discente; Resolução CPG/IESA n. 01/2019 – Define 

critérios para credenciamento e recredenciamento de docentes no quadro 

permanente e de colaborador do PPGeo; e a Resolução CPG/IESA n. 07/2019 

defesas de dissertações e teses.  

Espera-se do egresso, mestres e doutores em Geografia, compreensão da 

produção do espaço geográfico e capacidade de buscar soluções para os 

impactos socioeconômico, ambiental e cultural, em especial do Cerrado 

Brasileiro, além do exercício de atividades profissionais voltadas para o ensino 

de Geografia em escolas e universidades, públicas ou privadas. Os egressos do 

Programa são majoritariamente moradores do estado de Goiás, mas o PPGeo 

tem abrangência Nacional, com egressos oriundos de vários estados brasileiros: 

Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Amapá, 

São Paulo, Pará, São Luis e outros e internacional, com discentes provenientes 

de países da América do Sul (Colômbia, Argentina, Peru) e de Moçambique. 

Em 2019, o Programa estruturou processos internos de acompanhamento de 

discentes, com levantamento da produção, atividade profissional e aprovação 

em concursos, a partir do currículo Lattes, mas também por meio de pesquisa 

junto aos egressos utilizando formulário Google. Esta ação permitiu elucidar o 

papel da formação realizada no Mestrado e no Doutorado em Geografia do 

PPGGeo/UFG, cujos egressos têm tido relevante atuação em suas áreas de 

inserção, dentre os quais destacamos alguns desses mestres e doutores 

formados pelo Programa: 1) Me.Rodrigo Lima Santos; 2) Me.Camylla Silva Otto; 

3) Me.Helen de Fátima Ribeiro; 4) Dr.José Roberto Amaro Mantovani; 5) 

Dr,Gabriel Alves Veloso; 6) Dr.Cleberson Ribeiro de Jesuz; 7) Dr.Joildes Brasil 

dos Santos; 8) Dr. Eduardo Margarit; 9) Ubiratan Francisco de Oliveira; 10) Dr. 

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves; 11) Dra.Laís Rodrigues Campos; 

12) Dr.Daniel Mallmann Vallerius; 13) Dra. Flavia Gabriela Domingos Silva; 14) 

Dra.Rosana Torrinha. 
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Atualmente (2020), o PPGeo conta com 28 docentes do quadro permanente 04 

professores colaboradores. São docentes maduros com formação na graduação, 

mestrado e doutorado em Geografia, Geociências, Educação, História 

Arquitetura e Urbanismo. Conforme Resolução de Credenciamento e 

Recredenciamento/2018, o credenciamento segue fluxo contínuo, ficando a 

entrada de novos docentes condicionada as demandas do Programa e o 

recredenciamento dos docentes do quadro permanente, ocorre a cada dois 

anos. Considerando os professores do quadro permanente, o Programa conta 

com 17% de seus Professores com Bolsa de Produtividade do CNPq. Este 

número apesar de representar em relação ao quantitativo de professores baixa 

participação na categoria de PQ do CNPq, ressalta-se que há política para 

aumentar a participação dos docentes com bolsa de Produtividade. A política de 

qualificação adotada no Programa é permanente, e considera licença para a 

realização do pós-doc e para capacitação, ambas inseridas no planejamento 

anual das atividades do Programa, discutidas nas linhas de pesquisa e 

estabelecido cronograma de saída do docente de acordo com critérios internos 

estabelecidos, o que resultou na realização do estágio pós-doutoral de vários 

docentes, sobretudo no exterior, assim como licença capacitação dos docentes 

voltados para o domínio da língua estrangeira.   

Entre os anos de 2010 e 2013, a interação entre a Coordenação do Programa, 

docentes e discentes atingiu um nível de adequação e eficiência condizentes 

com a fase de ampla inserção nacional e internacional, por meio de uma política 

estruturada e planejada. Esta sinergia resultou no progresso do Programa na 

quadrienalde 2013, atingindo conceito 6 na avaliação da CAPES. Enquanto 

conceito 6, o programa passou a ter direito de recurso PROEX. Contudo, a 

chegada deste conceito, no contexto mais competitivo e vantajoso dos 

programas PROEX não repercutiu em aproveitamento integral pelo Programa, 

uma vez que os repasse dos recursos na quadrienal (2013-2016), só foram 

liberados em dois momentos: o primeiro ocorreu, em 17/08/2015, da ordem de 

R$111.275,00, portanto, já transcorridos 2 anos e 8 meses após a obtenção do 

conceito 6. O segundo ocorreu em 03/10/2016, da ordem de R$308.691,39, três 

meses antes de encerrada a avaliação do período 2013-2016.  
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Considerando o aporte financeiro diferenciado aos programas nota 6, os 

produtos obtidos com esse apoio só poderiam ser sistematizados, de fato, na 

quadrienal que se iniciou em 2017. A demora pela liberação do recurso impôs 

ao programa um ritmo esperado de um Programa com conceito 6, mas recurso 

ainda de programa de conceito 5, ou seja, determinadas ações seriam 

esperadas, mas na prática não foi possível serem viabilizadas. Esta situação só 

foi levemente amenizada porque o Programa foi agraciado com recurso do Edital 

11/2014 -PROEX-FAPEG-CAPES, com recurso disponibilizado, no entanto, 

somente em meados do ano 2016. 

No final do ano de 2017 foi divulgado o resultado da avaliação quadrienal da 

CAPES (2013-2016), e nesta avaliação foi atribuído conceito 5 ao Programa, 

mesmo sob a recomendação da Área para manter o conceito 6. Diante do 

resultado, o PPGeo encaminhou recurso para a CAPES reavaliar a avaliação, 

pois dentre os quesitos avaliados, o Programa atingira conceitos de MB (Muito 

Bom) em praticamente todos os quesitos, exceto para três, a saber: Produção 

dos Docentes; Produção dos Discentes e; Informações das teses e dissertações 

no site do Programa, todos avaliados com o conceito B (Bom). Além dos 

conceitos atribuídos, outro fator que incentivou o Programa a recorrer à CAPES, 

se referiu ao fato de que havia sido recomendado pela Coordenação da Área a 

manutenção do conceito 6. Como resultado do recurso indicou-se a manutenção 

do conceito 5. Novamente a Área Técnica da CAPES (CTC) deliberou para a 

manutenção do conceito 5, mesmo com a recomendação da Área para o 

conceito 6.  

A partir deste momento, processos internos de reflexão e autoavaliação 

viabilizaram várias ações no sentido de estabelecer diretrizes, para fortalecer o 

Programa enquanto importante centro de referência nas pesquisas sobre a 

produção do espaço geográfico na região Centro-Oeste. Neste sentido, o PPGeo 

estabeleceu desde a sua passagem pelo conceito 6 da CAPES até o momento 

atual, diretrizes que objetivaram atingir as seguintes metas: 1) Incentivar a 

produção científica dos discentes e docentes (periódicos e livros); 2) Fomentar 

o envio de doutorandos e doutores para estágio sanduíche e pós-doutorado no 

exterior; 3) Incentivar a submissão de projetos de pesquisa e extensão em 

agências de fomento no Brasil e no exterior; 4) Consolidar a realização de 
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parcerias com PPGs de outros estados e instituições de pesquisas 

internacionais; 5) Incentivar a participação dos docentes em projetos de 

extensão e ações de inserção social; 6) Incentivar e apoiar a participação de 

docentes e discentes em atividades de missão e participação em eventos no 

exterior; 7) Ampliar o número de bolsistas de produtividade em pesquisa e 

extensão; 8) Incentivar pesquisas no âmbito das bolsas produtividade do CNPq; 

9) Fomentar, incentivar e apoiar a publicação em periódicos nacionais e 

internacionais de maior impacto e avaliados nos maiores estratos da CAPES; 

10) Incentivar a publicação de livros em editoras com corpo editorial; 11) 

Consolidar a influência do PPGeo no Centro-Oeste brasileiro e em abrangência 

nacional e internacional.  

No final do ano de 2017, foi realizado levantamento da produção dos docentes 

e discentes referente ao periódo 2013-2016, num processo de autoavaliação, de 

forma a oferecer subsídios na implementação de ações visando o aumento da 

produção intelectual. A partir deste levantamento, realizou-se revisão e 

modificação do Regulamento de Credenciamento e Recredenciamento e novos 

critérios passaram a vigorar a partir de novembro/2018, os quais subsidiaram o 

recredenciamento dos professores permanentes.  

No decorrer ano de 2019, várias ações foram continuadas no sentido de 

estimular a produção de docentes e discentes, a partir da revisão e modificação 

das Resoluções do Programa como: (1) que regulamenta sobre o exame de 

Qualificação e Defesa de dissertação de Mestrado e tese de Doutorado 

Resolução CPG/IESA n. 001/2019) e; (2) que regulamenta os critérios para 

solicitação de Bolsas e acompanhamento dos discentes, as quais podem ser 

acessadas a partir o link: https://ppgeo.iesa.ufg.br/p/34079-resolucoes-e-

regulamentos-do-programa.  

Também em 2019, foram formadas várias comissões, a partir de ações setoriais, 

visando a melhoria e o crescimento do Programa como um todo, dentre elas: (1) 

Comissão de Internacionalização; (2) Comissão de Autoavaliação e de 

Planejamento Estratégico do Programa; (3) Comissão de Inserção Social; (4) 

Comissão  de avaliação das disciplinas do Programa; (5) Comissão de Projetos 

de Pesquisa e de Extensão; (6) Comissão de levantamento e acompanhamento 

da produção docente; (7) Comissão de acompanhamento dos Egressos.  



 

13 
 

No ano 2019, continuou-se com o incentivo à publicação de docentes e discentes 

a partir de recursos disponibilizados para revisão e tradução de artigos, tanto 

para contemplar as disciplinas do programa, quanto para os trabalhos de campo 

necessários ao desenvolvimento das pesquisas de teses e dissertações, neste 

caso, o aporte de recurso foi tanto para discentes quanto para 

docente/orientador. Continuou-se, também com o incentivo à participação em 

eventos nacionais e internacionais (docentes e discentes), ampliando a 

visibilidade e a inserção das pesquisas do programa e, consequentemente, 

estimulando as parcerias nacionais e internacionais. Para o apoio destas ações 

o PPGeo disponibilizou todo o recurso PROAP e FAPEG-CAPES. 

Como resultado de todas as ações implementadas a partir do ano 2017, o 

PPGeo finaliza o quadriênio 2017-2020 colhendo resultados positivos. No que 

se refere ao quesito produção, ressalta-se o saldo qualitativo e quantitativo 

atingido pelo Programa quando comparado com o quadriênio anterior (2013-

2016). Na quadrienal 2013-2016, a produção intelectual do Programa somou 

1.311 produtos, sendo 1.090 bibliográficos e 221 técnicos. O ano 2013 somou 

284 produtos, sendo 263 bibliográficos e 21 técnicos; em 2014, a produção 

intelectual totalizou 385, sendo 287 bibliográficos e 98 técnicos; no ano 2015, a 

produção intelectual totalizou 315 produtos, sendo 279 bibliográficos e 36 

técnicos e; em 2016, somou 327 produtos, sendo 261 produtos bibliográficos e 

66 produtos técnicos. 

Na quadrienal 2017-2020, a produção intelectual somou 3.257 produtos, 

indicando acréscimo de 248,4% em relação a quadrienal anterior. Dentre os 

produtos, 2.130 se refere a produção bibliográfica, representando acréscimo de 

195,4% em relação a 2013-2016; 1.125 produtos técnicos, indicando aumento 

de 509% e; 02 produtos artísticos. No ano 2017, a produção bibliográfica somou 

581 e a técnica 312; em 2018, foram 569 produtos bibliográficos e 276 técnicos; 

no ano 2019, 567 produtos bibliográficos e 270 técnicos e; no ano 2020, foram 

423 produtos bibliográficos e 267 produtos técnicos. Ressalta-se impacto 

negativo da pandemia do coronavírus na produção intelectual, verificado no 

decréscimo em torno de 23,9% em 2020. 

Além do aumento significativo da produção intelectual do Programa no período 

2017-2020, há que se ressaltar também o aumento qualitativo das produções, 
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indicada no maior número de artigos publicados em periódicos mais bem 

qualificados nos extratos Qualis CAPES; aumento da produção de artigos e 

capítulos de livros publicados no exterior, inclusive com participação de 

professores/pesquisadores estrangeiros; aumento publicações em Anais de 

eventos internacionais. A melhoria qualitativa e quantitativa das produções, 

reflete o efeito das ações implementadas a partir do ano 2017, visando a 

divulgação e difusão do conhecimento tecnológico e de inovação produzido no 

Programa. 

O efeito das ações de incentivo ao incremento da produção no Programa, 

implementadas nos anos 2017 e 2018 e continuadas em 2019, podem ser melhor 

observadas a partir de um paralelo comparativo entre 2019 e 2020. Em 2019, o 

Programa somou 837 produtos, sendo 567 produtos bibliográficos, dos quais 

30,1% foram produções de artigos em periódicos qualificados Qualis CAPES; 

22,% de produções vinculadas a livros; 36,6% de trabalhos publicados em Anais 

de eventos; 4,8% de artigos publicados em Jornais ou Revistas, 6,5% na 

categoria de outros produtos. A produção técnica totalizou 270 produtos. No ano 

de 2020, a produção intelectual do Programa totalizou 682 produtos, dos quais 

413 (60,8%) representam as produções bibliográficas, dentre elas 61,2% foram 

publicações de artigos em periódicos qualificados segundo Qualis/CAPES; 

19,8% se referem a publicações vinculadas a livros; 12,5% são publicações de 

trabalhos em Anais de eventos; 7,7% representam as publicações em Jornais ou 

Revistas e; 0,25% na categoria de outros. Quanto a produções técnicas, em 

2020, foram 267 produtos. 

Observa-se para o período incremento no número de publicações (artigos e 

capítulos de livros) em língua estrangeira; maior número de missões realizadas 

a instituições estrangeiras, com a inclusão de discente nas ações dos docentes; 

maior participação de discentes em estágio em instituições estrangeiras, 

beneficiados pelo  Programa PSDE/CAPES; parceria com instituição com 

participação de discentes em estágio com co-tutela; docentes do PPGeo 

realizando estágio Pós-doutoral e realizando atividades enquanto professor 

visitante no exterior; docentes do PPGeo ministrando palestras, cursos e 

atividades de co-orientação em diferentes instituições estrangeiras.   
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Por outro lado, também foi possível observar para o referido período, aumento 

expressivo de alunos estrangeiros cursando doutorado e mestrado no PPGeo; 

incremento das atividades do Programa com participação de 

professor/pesquisador estrangeiro, dentre elas, participação na produção 

conjunta com docentes do PPGeo; realização de palestras, cursos, ministrando 

disciplinas; participação em bancas de defesa; participação em trabalhos de 

campo; integrou o quadro docente do PPGeo professor visitante oriundo de 

instituição estrangeira (México). A visibilidade do Programa foi favorecida o que 

permitiu maior inserção dos docentes em redes de cooperação e parcerias no 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, culminando no aumento da 

produção dos docentes no exterior (artigos e capítulos de livros). A 

internacionalização do Programa extrapola o eixo Sul-Norte - Estados Unidos e 

Europa, e amplia suas ações aos países do eixo Sul-Sul (América Latina e da 

África). 

Ressalta-se nesta quadrienal (2017-2020) a captação de recursos pelos 

docentes para viabilizar projetos de pesquisa e a melhoria da infraestrutura do 

PPGeo. O aporte para a linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da 

Informação Geográfica somou R$.4.850.330,34 e U$ 138.000,00, financiados 

por agências de fomento nacional, como CNPQ; CAPES; FAPEG; Ministério 

Público do Estado de Goiás; WWF-Brasil; Instituto Arapyau de Educação e 

Desenvolvimento Sustentável, mas também por agência de fomento estrangeira, 

como a Conservation International do Brasil; Instituto de Conservation Ambiental 

The Nature Conservancy Brasil (TNC); Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento – Banco Mundial e parceria entre instituições 

CAPES/COFECUB. No âmbito da linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial, 

somou no quadriênio o quantitativo de R$ 924.302,33, financiados pelos órgãos 

fomento à pesquisa: CAPES; CNPq; Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos e; FAPEG. A linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem em 

Geografia totalizou no quadriênio R$ 493.300,00, tendo como agências de 

fomento: CAPES; CNPq; FAPEG e Fundação Carlos Chagas. 

O Programa continua centrando esforços para ampliar as interações com 

programas de pós-graduação em Geografia de outras instituições federais e 

estaduais, mas também de instituições internacionais. Resultante destes 
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esforços, foram mantidas, consolidadas e ampliadas as parcerias que estavam 

em vigor até ano de 2017, além de outras parcerias implementadas em 2018 e 

2019, consolidadas em 2020. As parcerias no âmbito nacional ocorrem com a 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), a Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ); a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); a 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), a Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Universidade 

Federal do Tocantins (UFT), a Universidade Estadual de Roraima (UERR); a 

Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a Universidade Estadual do 

Ceará (UEC), a Universidade Federal do Piauí (UFPI), a UniEvangélica (GO), a 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMG), o Instituto Federal do Mato 

Grosso (IFMT), o Instituto Federal do Amapá (IFAP), o Instituto Federal de 

Brasília (IFB), o Instituto Federal de Goiás (IFG), a Universidade Federal de Jataí 

(UFJ), além das unidades internas da própria UFG, como a Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental, Departamento de Ecologia e Escola de Agronomia 

do Campus de Goiânia. Em 2019, com o intuito de promover parcerias entre 

programas de pós-graduação e fomentar pesquisas no âmbito da Climatologia 

do Cerrado Brasileiro,  foi criado o Grupo de Pesquisa e Estudo da Climatologia 

do Cerrado Brasileiro (GEPECC), com integrantes da UFMT, UFMS, UFU, UFT, 

UFJ, UFCat, IFMT, UEG, reforçando parcerias do PPGeo com as respectivas 

instituições.   

No âmbito internacional, o PPGeo tem na constituição de grupos de pesquisa, 

redes de pesquisa e parcerias, com instituições situadas na América do Sul e do 

Norte, como na Argentina (Universidad de Buenos Aires); Chile (Pontifícia 

Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Acadêmia e Humanismo 

Cristiano e Universidad de La Serena); na Colômbia (Universidad Nacional de 

Colômbia, Universidad de Caldas, Universidad de Antioquia, Universidad 
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Francisco José de Caldas e Universidad Pedagógica Nacional); nos Estados 

Unidos (California State University Northridge; University of Minnesota; 

University of Maryland; Massachusetts Institute of Technology – MIT; University 

of Florida, Spatial Ecology & Conservation LAB – SPEC; University of Vermont); 

Earth Obseratory of Singapore e Asian School the Environment, Universtiy of 

Texas at Austin/EUA; no México (Universidad Multicultural de Chiapas, 

Universidad Nacional Autónoma de México e Universidad Autónoma 

Metropolitana de Xochimilco); com universidades e centros de pesquisas 

situados na África (Universidade Pedagógica de Moçambique e Universidade 

Eduardo Mondlane); e na Europa, como  o Centro Europeu de Pesquisa de 

Ciências Ambientais -CEREGE, assim como universidades em diferentes 

países, como na Espanha (Universidad de Sevilla, Universidad Autonoma de 

Madrid, Universidade de Santiago de Compostela); na Escócia (Universidade de 

Strathclyde); na França (Université de Pau des Pays de l’Adour, Université Aix-

Marselha (Aix-em-Provence, França), Université de Grenoble, o Centre de 

Recherche Internacionales sur l’Imaginarie); na Alemanha (Universidade de 

Eichstait); e em Portugal (Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, 

Universidade do Minho-Cidade do Porto); Instituto Internacional de Educação do 

Brasil (IIEB-Brasília/DF); Wold Wild Fund – Brasil (WWF); Wold Resources 

Institute (WRI-Brasil); The Nature Conservancy – Brasil (TNC); Critical 

Ecosystem Partnership Fund (CEPF).  

Somam-se a essas parcerias aquelas desenvolvidas com órgãos públicos e 

privados como o Ministério Público de Goiás (MP/GO); Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ/RJ); Embrapa Instrumentação (São Carlos/SP); Embrapa Arroz e 

Feijão (Santo Antônio de Goiás/GO); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE, São José dos Campos/SP); Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); 

Observatório das Metrópoles/INCT/UERJ; o Sistema de Hidrologia e 

Meteorologia do Estado de Goiás (SHIMEGO); Instituto Sociedade e Clima; 

Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM); Observatório do 

Clima;Map/Biomas; Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO). 

Além destas, também, no ano de 2019, parcerias com o CREA/GO; e órgãos 

estaduais voltados à gestão, com os quais, em seu conjunto, vem ampliando e 

enriquecendo as pesquisas desenvolvidas no contexto do PPGeo, além de uma 
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maior interação entre desenvolvimento científico e sociedade, a partir das 

inúmeras ações de extensão; da atuação dos egressos do PPGeo nas 

universidades públicas e privadas; de suas atuações no ensino básico e médio; 

e de suas performances em órgãos públicos e privados voltados a gestão e 

planejamento. 

Um importante aspecto do PPGeo se refere aos periódicos que estão 

incorporados ao Programa, num total de quatro (04) periódicos, sendo: (1) 

Boletim Goiano de Geografia–ISSN associados: 0101-708X e 1984-8501 - 

Qualis A1 (Editor Chefe Prof. Dr. Tadeu Alencar Arrais e Editores Assistentes 

Prof. Dr. Leandro Oliveira Lima e Prof. Dr. Márcio Henrique de Campos 

Zancopé), com indexação na REDALCY.ORG, REDIB E DOAJ; (2) Revista Ateliê 

Geográfico-ISSN: 1982-1956 – Qualis A2 (Editor Chefe Prof. Dr. Denis Castilho 

e Editora Assistente Dra. Lara Ferreira) – ressalta-se que no ano de 2019 a 

respectiva revista conseguiu a indexação no SCOPUS, um dos maiores banco 

de dados de publicação científica; (3)  Revista Signos Geográficos - Boletim 

NEPEG de Ensino de Geografia-ISSN: 2675-1526 – iniciou suas publicações, 

mas ainda não foi avaliada pela CAPES (Editora Chefe Profa. Dra. Lana de 

Souza Cavalcanti e Editora Assistente Profa. Dra. Eliana Marta Barbosa de 

Morais); (4) Revista Terceiro Incluído-ISSN: 2237-079X – Qualis  (Editora Chefe 

Profa. Dra. Valéria Cristina Pereira da Silva e Editor Assistente Dr. Givaldo 

Ferreira Corcino e Profa. Dra. Juliana Ramalho Barros). Para além dos 

respectivos periódicos o PPGeo ainda conta com o CADERNO TERRITORIAL 

(http://www.cadernoterritorial.com/), vinculado às publicações do Laboratório de 

Estudos e Dinâmicas Territoriais (LABOTER). 

Ressalta-se que a partir de 2019, o Programa, articulado com as ações da 

PRPG, tem propiciado momentos internos, por meio de seminários e workshops, 

de forma a implementar e realizar processos de autoavaliação, visando subsidiar 

a construção dos Projetos de Autoavaliação e de Planejamento Estratégico do 

Programa. Ambos se encontram em estágio avançado de construção, a serem 

implementados em 2021. 

É importante considerar ano 2020 completamente atípico, devido os grandes 

desafios pelo novo “normal” estabelecido a partir das adaptações necessárias 

para a continuidade de todas as atividades no formato Remoto Emergencial, 
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devido a pandemia do Coronavírus. No PPGeo, a capacidade de adaptação a 

partir do uso das tecnologias digitais e redes sociais foi rapidamente assimilada. 

Para tanto, os docentes participaram de vários cursos ofertados pela UFG, no 

sentido de instrumentar o corpo docente ao uso das tecnologias para realizar o 

ensino remoto. A secretaria do Programa também teve que rapidamente 

assimilar o uso das plataformas para apoiar as atividades de ensino, mas 

também organização e apoio às bancas de defesas e qualificações. 

Mesmo que na prática as atividades em home office pareça ter condições de 

abarcar o universo complexo da Pós-Graduação, vários impactos foram 

observados tanto no nível da gestão e no nível das práticas dos docentes e 

discentes. O retorno às demandas do Programa exigiu dilatação dos prazos, 

justificada muitas vezes pelo acúmulo das atividades e maior tempo dispendido 

na execução das mesmas, devido as condições de trabalho home office.  

Em 2020, várias metas a serem cumpridas foram afetadas, principalmente a 

internacionalização, a inserção social e o acompanhamento dos projetos de 

extensão. O acometimento da doença (Covid-19) em alunos e professores, 

muitas vezes, com morte de pais e parentes, afetou diretamente no físico e na 

dimensão psicoemocional dos afetados.  

Mesmo diante do cenário pandêmico, houve no PPGeo esforço conjunto para 

desenvolver as atividades, dentre elas, foram ofertadas 7 disciplinas; 29 foram 

realizadas defesas , sendo 17 de mestrado e 12 de doutorado; as bancas de 

qualificação ocorreram com tempo adicional; o Seminário interno da Pós ocorreu 

com saldo positivo em participações externas, facilitada pelo formato on-line das 

palestras; docentes e discentes tiveram participação em 254 publicações em 

artigos com Qualis/Capes; tiveram contribuição em 78 produtos de livros 

(capítulo e publicação de livro); 32 participações em produtos de jornais ou 

revistas; contribuíram com 50 produtos resultante de publicações em Anais de 

eventos; e 267 produtos técnicos.  

Para além dos resultados apresentados para o ano de 2020 no âmbito Nacional, 

há que ressaltar, que no âmbito Internacional, os docentes do PPGeo tiveram 

participação em 49 participações produtos internacionais, dentre elas, 41 artigos 

publicados em periódicos qualificados; 5 capítulos de livros e 2 publicações em 
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Anais de eventos internacionais. Nos demais anos do quadriênio vigente (2017-

2019), os DPs do Programa tiveram participação em 102 publicações no exterior, 

dentre as quais 43 foram artigos publicados em revistas; 16 capítulos de livro e 

43 publicações em Anais de eventos.  Ressalta-se ainda, as 91 lives promovidas 

por docentes do Programa, ministrando palestras, conferências e mesa redonda 

em eventos. Mesmo diante de tantas incertezas e perdas, problemas de ordem 

emocional e física de docentes e discentes, dificuldades de adaptação ao 

trabalho home office, o PPGeo estruturou as atividades de forma a garantir os 

encaminhamentos às demandas do Programa. 

A seguir, apresenta-se Quesito referente as informações do Programa e 

respectivos indicadores. 

1. PROGRAMA 

1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas 

de pesquisa, projetos em andamento e estrutura curricular, bem como a 

infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e modalidade 

do Programa.  

Este item apresenta a proposta do PPG em Geografia/IESA/UFG quanto aos 

objetivos e a missão do programa e a respectiva articulação, aderência e 

coerência da área de concentração; da estrutura curricular; das linhas de 

pesquisa; dos projetos de pesquisa e; da infraestrutura. 

1.1.1 Coerência da proposta 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) (https://bit.ly/3iLemEH), 

vinculado ao Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), unidade acadêmica 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), é fruto da política de interiorização dos 

PPG em Geografia no país, estimulada pela CAPES nos anos de 1990 e de 

demandas regionais por formação nesse nível. Localiza-se no Estado de Goiás, 

área core do Cerrado Brasileiro, cuja população é de 7.018 milhões de habitantes 

(https://bit.ly/3wf9Ge2). Nesse período, o Programa tem se constituído como 

importante polo de produção do conhecimento científico no país, dada a sua 

inserção regional e nacional, favorecida pela localização geográfica estratégica 

da cidade de Goiânia.  

https://bit.ly/3iLemEH
https://bit.ly/3wf9Ge2
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O PPGeo coaduna com a missão e as metas da UFG, a qual visa contribuir à 

formação comprometida com a justiça social, com os valores democráticos e 

com o desenvolvimento sustentável, por meio da transmissão, sistematização e 

produção do conhecimento, ampliando e aprofundando a formação humana e 

profissional crítica e reflexiva, conforme Estatuto (https://bit.ly/3vhbtxM). No 

âmbito da Pós-Graduação, a UFG tem como meta a formação acadêmica do 

ensino em todos os níveis e a formação científica-tecnológica e artística, com 

forte componente de pesquisa e inovação, conforme Plano de Desenvolvimento 

Institucional-UFG/2018/2022 (https://bit.ly/3gvsXBo). 

Em conformidade com as metas da UFG, o Programa tem como objetivo geral 

articular conhecimento sobre o processo de produção do espaço, o que implica 

considerar suas dimensões sociais, culturais, econômicas e ambientais. Como 

objetivos específicos, estabelece o de formar e capacitar recursos humanos em 

todos os níveis da docência e da formação científica-tecnológica e artística para 

atuação profissional crítica e reflexiva voltada à práticas educativas, ao 

planejamento e à gestão do espaço geográfico em equilíbrio. 

Desde a criação do Mestrado em 1995 e posteriormente o doutorado em 2007, 

o Programa tem contribuído para a formação de profissionais com foco na 

compreensão da produção do espaço geográfico e na busca de soluções para 

os impactos socioeconômico, ambiental e cultural, em especial do Cerrado 

Brasileiro. As especificidades culturais, sociais, econômicas e ambientais desse 

domínio morfoclimático inserem-se no cenário nacional, muitas vezes em caráter 

excepcional, seja pelas particularidades, seja pela diversidade e complexidade 

da organização sociocultural e ambiental. Dessa forma, espera-se que os 

egressos desenvolvam habilidades e competências na produção, 

aperfeiçoamento e socialização do conhecimento geográfico, de forma a 

promover intervenção no território por meio de atividades de planejamento e 

gestão em diferentes escalas, superando o referido caráter de excepcionalidade, 

além de impactar na formação de professores para a docência no ensino 

superior e na educação básica. 

Para tanto, desde 2013, a área de concentração Natureza e Produção do 

Espaço é a sua identidade acadêmica, o que permite que o Programa se insira 

https://bit.ly/3vhbtxM
https://bit.ly/3gvsXBo
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na produção do conhecimento, acompanhando as tendências emergentes 

relacionadas às pesquisas da Geografia no país. Essa inserção está 

fundamentada em sua contribuição em três dimensões: 1) beneficia o 

desenvolvimento local, regional e nacional, em termos de formação de 

pesquisadores e de professores; 2) estimula a produção do conhecimento 

científico, técnico e a difusão social do conhecimento em diversos meios, com 

foco em pesquisas voltadas a temas atuais e relevantes à sociedade; 3) oferece 

apoio à educação básica e outros níveis e modalidades de ensino.  

Com essa orientação básica, a formação dos discentes do PPGeo/IESA 

estrutura-se em grandes eixos da produção do conhecimento geográfico: 

Geografia física, Geografia humana, Cartografia e Geotecnologias e o Ensino de 

Geografia.  

Estes eixos são contemplados nas 3 linhas de pesquisa do Programa, 

estruturadas em 2013: Linha I - Análise Ambiental e Tratamento da 

Informação Geográfica (AA), que busca análises relacionadas ao 

planejamento e gestão ambiental, impactos ambientais, ecoturismo, cartografia 

e geotecnologias aplicadas a estudos geográficos; Linha II - Dinâmica 

Socioespacial (DS), que envolve as análises relacionadas ao planejamento e 

gestão do território, desenvolvimento socioeconômico, espaços urbanos e rurais, 

turismo e cultura; Linha III - Ensino-Aprendizagem de Geografia (EA), 

direcionada às análises pertinentes à educação, com foco no ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de Geografia e temáticas afins.  

As pesquisas realizadas no Programa, tanto as coordenadas por docentes como 

as empreendidas por discentes (mestrado ou doutorado) têm se articulado, ao 

longo desses anos, a essas linhas e à sua proposta geral. A seguir é apresentada 

essa articulação explicitada na adequação, coerência e distribuição dos projetos 

em andamento em 2020. 

1.1.2 Articulação linhas-projetos: adequação, coerência e distribuição dos 

projetos de pesquisa  

Ao longo do quadriênio, há evidências importantes quanto à evolução do 

Programa no que diz respeito aos projetos de pesquisa desenvolvidos ou ainda 

em desenvolvimento pelo corpo docente e equipes de investigação. Em 2017 
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foram 70 projetos (57 financiados), 28 desenvolvidos na linha AA; 31 na linha DS 

e; 11 na linha EA. No ano 20218, o Programa contemplou 73 projetos 

desenvolvidos no ano (54 com financiamento), sendo 30 desenvolvidos na AA; 

28 na linha DS e; 15 na linha EA. Em 2019, foram 56 projetos desenvolvidos (36 

com financiamento), sendo 27 desenvolvidos no âmbito da linha de pesquisa AA; 

17 desenvolvidos na linha DS e; 12 na linha de pesquisa EA. 

O ano 2020 iniciou com 58 projetos, mas 6 foram concluídos no decorrer do ano, 

dos 52 restantes, 32 contam com financiamento (Anexo 1 (2020) – Articulação, 

coerência e aderência do PPGeo). Na linha de pesquisa Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica são desenvolvidos 25 projetos, dos quais 

16 são financiados. No domínio da linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial, 

são 18 projetos em andamento, dos quais 9 são financiados A linha de pesquisa 

Ensino e Aprendizagem, tem 7 docentes, que respondem por 10 projetos, dos 

quais 7 são financiados.  O Programa conta com 62% dos projetos financiados, 

e 90% dos DP coordenam pelos menos um projeto, contando com a participação 

de docentes do IESA; alunos de graduação e pós-graduação; parceiros de outras 

instituições, egressos e técnicos administrativos. Ressalta-se que 3 DP, um de 

cada linha de pesquisa, não coordenam diretamente um projeto de pesquisa, 

contudo se inserem em mais de um projeto, com e sem financiamento, inclusive 

como sub-coordenador.  

Os objetivos do Programa são contemplados nos projetos a partir dos eixos 

temáticos que os permeiam. A linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento 

da Informação Geográfica envolve análises dos impactos e vulnerabilidades 

ambientais; da cartografia de ambientes; cenários e modelagem ambientais por 

meio do uso das geotecnologias, a partir de 15 eixos, sendo: 1. Cartografia de 

paisagens e do turismo; 2. Climatologia e Geografia da saúde; 3. Cobertura e 

uso da terra: mapeamento, organização e dinâmica territorial; 4. Gênese e 

evolução das paisagens tropicais; 5. Geodiversidade, geoconservação, 

Unidades de Conservação e patrimônio geológico; 6. Geomorfologia, 

Geoecologia e relação solo/paisagem; 7. Geoprocessamento e modelagem de 

dados espaciais; 8. Geotecnologias voltadas ao monitoramento de impactos 

ambientais; 9. Hidrossedimentologia, liminologia, recursos hídricos e análise de 

bacias hidrográficas; 10. Impactos ambientais em paisagens do Cerrado; 11. 
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Mapeamento do uso e cobertura do solo por Plataformas aéreas não tripuladas; 

12. Monitoramento biofísico ambiental; 13. Mudanças de uso do solo e impactos 

ambientais; 14. Processo na interface superfície e atmosfera; 15. Variabilidade 

climática e vulnerabilidade socioeconômica e ambiental. 

A Linha de Pesquisa Dinâmica Socioespacial abarca análises relacionadas ao 

planejamento e gestão do território, desenvolvimento socioeconômico, espaços 

urbanos e rurais, turismo e cultura e contemplam 11 (onze) eixos temáticos: 1. 

Agronegócio, questão agrária, campesinato e disputas territoriais; 2. Espaço, 

sujeito e existência; 3. Espaços rurais, turismo e cultura; 4. Estudos urbanos 

(redes urbanas, regiões metropolitanas, ordenamento territorial, municípios, 

cidades pequenas e médias, distritos e aglomerados); 5. Geografia e literatura, 

imaginário da cidade e memória urbana; 6. Organização do espaço: população, 

indústria e comércio; 7. Políticas públicas, agroecologia, movimentos sociais e 

desenvolvimento territorial; 8. Produção do espaço urbano e políticas 

governamentais; 9. Redes técnicas e produção do território; 10. Teoria e 

metodologia da Geografia e história do pensamento geográfico; 11.Trabalho, 

meio ambiente e saúde: grandes empreendimentos e efeitos socioespaciais.  

Os projetos relacionados à linha de Pesquisa Ensino-Aprendizagem de 

Geografia envolvem produção de conhecimento e análises relacionadas à 

educação geográfica, com foco no ensino e aprendizagem dos conteúdos de 

Geografia e temáticas afins, a partir de 8 (oito) eixos temáticos, sendo: 1. 

Formação inicial e continuada de Professores em Geografia; 2. Ensino de 

Geografia e fundamentos teórico-conceituais e epistemológicos; 3. Currículo, 

Políticas Educacionais, produção de materiais didáticos e práticas docentes; 4. 

Componentes Físico-naturais no Ensino de Geografia; 5. Ensino de Cidade, 

cidadania e Geografia; 6.Cartografia Escolar, linguagem e cartografia social; 7. 

Metodologias e conteúdos de ensino de Geografia; 8. Geografia, práticas 

educativas e diversidade cultural (estudos etnico-raciais e de gênero).  

Os docentes são vinculados a 19 grupos de pesquisa cadastrados e certificados 

no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, com a participação em pelo menos 

um dos grupos. Dentre eles: 
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1)  Grupos de pesquisa do CNPq vinculados à linha Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica:  

1. Geoecologia das Paisagens do Cerrado – coordena o grupo a Profa. 

Karla Maria Silva de Faria;  

2. Análise multidisciplinar da paisagem – coordena o grupo a Profa. 

Claudia Valeria de Lima;  

3. Grupo de Pesquisa em Estudos de Climatologia do Cerrado-

GEPECC - coordena o grupo a Profa. Gislaine Cristina Luiz – atuante 

deste 2016, em fase de cadastro no CNPq. 

2) Grupos de pesquisa do CNPq vinculados à linha Dinâmica Socioespacial:   

1. Espaço e diferença – coordena o grupo o Prof. Alecsandro José 

Prudêncio Ratts;  

2. Geografia Cultural: Territórios e Identidade – coordena o grupo a 

Profa. Maria Geralda de Almeida;  

3. GEOtema: Teoria e Metodologia da Geografia – coordena o grupo o 

Prof. Denis Castilho;  

4. GEIPaT: Grupo de Estudos de Imaginário, Paisagem e 

Transculturalidade – coordena o grupo a Profa. Valéria Cristina Pereira 

Silva; 

5. Dinâmica Territorial em Goiás – coordena o grupo a Profa. Celene 

Cunha Monteiro Antunes Barreira; 

6. Cidades, Fronteiras e Populações Tradicionais - coordena o grupo 

o Prof. Manuel Calaça; 

7. TRAPPU: Trabalho, Território e Políticas Públicas – coordena o 

grupo o Prof. Marcelo Rodrigues Mendonça;  

8. Espaço, sujeito e existência - coordena integra o grupo o Prof. 

Eguimar Felício Chaveiro;  

9. Lux Festas - Festas populares - coordena o grupo o Prof. Carlos 

Eduardo Santos Maia;  

10. NEPAT: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia Agrária e 

Dinâmicas Territoriais - coordena o grupo o Prof. Manuel Calaça;  
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11. Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores do 

CEPAE - coordena o grupo a Profa. Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da 

Silva).  

3) Grupos de pesquisa do CNPq vinculados à linha Ensino-Aprendizagem de 

Geografia: 

1. NúcleoGea: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Ensino 

e Ambiente - coordena o grupo a Profa. Eliana Marta Barbosa de Morais 

e a profa. Adriana Olívia Alves; 

2. Grupo de Estudos e Pesquisa em Cartografia para Escolares - 

integra o grupo a Profa. Miriam Aparecida Bueno;  

3. Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Cidade – integra 

coordena o grupo a Profa. Lana de Souza Cavalcanti e o prof. Vanilton 

Camilo de Souza; 

4. Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica - coordena 

o grupo a Profa. Lana de Souza Cavalcanti;  

5. Rede de Pesquisa em Educação e Cidade - coordena o grupo a Profa. 

Lana de Souza Cavalcanti. 

6. Rede Colaborativa de Ensino de Cidade – coordena o grupo a 

professora Lana de Souza Cavalcanti (ela está bastante atuante desde 

março de 2009, e atualmente em processo de cadastro junto ao CNPq). 

A estrutura curricular oferece sustentação qualificada à proposta do Programa, 

apresentada a seguir. 

1.1.3 Articulação ensino-pesquisa: estrutura curricular e atividades 

curriculares  

A proposta curricular é organizada em disciplinas, atividades complementares e 

produto final, conforme Resolução CEPEC Nº1457 (https://bit.ly/3wfP0Cq).  Para 

integralização curricular são necessários aos estudantes de Mestrado 20 

créditos e Doutorado 24. Os discentes de Mestrado têm que cumprir no mínimo 

16 créditos em disciplinas, dos quais um mínimo de 8 oito créditos obrigatórios 

deve ser cursado no Programa. Os estudantes de Doutorado devem cumprir no 

mínimo quatro créditos em disciplinas cursados no PPGeo. As disciplinas do 

Programa contemplam carga horária de 64h o que equivale a 4 créditos. 

https://bit.ly/3wfP0Cq
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A articulação do ensino com a pesquisa ocorre a partir da atuação dos docentes 

na graduação, nas atividades de orientação de trabalhos de conclusão de curso 

(TCC); na orientação de iniciação científica (IC); na orientação de monitoria; nas 

disciplinas ministradas na Graduação e na Pós-Graduação; na organização da 

matriz curricular. Em 2020, todos os docentes do PPGeo orientaram em 

programas institucionais de iniciação científica, tecnológica, extensão, ensino 

e/ou similares (PIBIC, PIVIC, PIBITI, PIVITE, IC, PROLICEN, PROBEC, PROVEC, 

PIBID, PET, RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (RP), totalizando 19 orientações de TCC; 

54 orientações de IC (com bolsa e sem bolsa); 11 orientações de monitoria.  Para 

além das respectivas modalidades de orientação, os DP do PPGeo orientaram 

24 bolsistas no Programa Residência Pedagógica; 16 tutorias do Programa 

PIBID e; 11 tutorias do Programa PET. 

A carga horária dos docentes no ensino de graduação e de pós-graduação em 

média é de 16 horas semanais. Na graduação, os docentes ministram disciplinas 

conforme expertises em diferentes cursos da UFG, dentre eles Geografia; 

Ciências Ambientais; Ecologia e Análise Ambiental; Arquitetura; Ciências 

Econômicas e; Ciências Sociais, muitas vezes com orientações de trabalhos de 

conclusão de curso também nas unidades acadêmicas externas ao IESA. Em 

2020, eles assumiram carga horária na graduação de entre 8 e 16 horas aula 

semanais por docente, com média de 32 alunos por turma. Em decorrência da 

pandemia, especialmente no ano de 2020, os docentes não fecharam a carga 

horária anual de ensino na graduação, haja vista que o ano letivo se encerrará 

em junho de 2021. A carga horária dos professores individualmente está 

associada às especificidades da carga horária das disciplinas; à oferta de 

disciplina de verão; à assunção de carga horária de professor em licença; ao 

cancelamento de disciplina em função da pandemia; à participação em cargo de 

gestão; à aposentadoria em 2020 e à necessidade de ofertar turmas extras à 

conclusão do TCC.  

 Nos demais anos do quadriênio, a carga horária anual dos docentes do 

Programa foi de 256h, salvo as especificidades, conforme apontadas para o ano 

de 2020 em que os docentes tiveram carga horária anual superior ou inferior a 

256h.  
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As disciplinas ofertadas no PPGeo são estruturadas em Obrigatórias, Eletivas e 

Tópicos Especiais e estão organizadas em conformidade com a área de 

concentração e contemplam as dimensões da Geografia Física; da Geografia 

Humana; do Ensino-Aprendizagem de Geografia e Cartografia e 

Geotecnologias.  A matriz curricular (Anexo 2 (2020) - Matriz Curricular) está 

estruturada em duas disciplinas obrigatórias e 22 disciplinas eletivas, que 

sustentam as especificidades das linhas de pesquisa, todas elas com carga 

horária de 64/h, o que equivale a quatro créditos. Dentre as disciplinas eletivas, 

oito compõem o rol das disciplinas da linha de Pesquisa Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica; sete sustentam a linha de pesquisa 

Dinâmica Socioespacial, e; seis compõem o quadro das disciplinas na linha de 

pesquisa Ensino-Aprendizagem de Geografia.  

As disciplinas obrigatórias Ambiente e Apropriação de Regiões do Cerrado e 

Teoria e Método em Geografia são ofertadas anualmente e ministradas por dois 

professores, um vinculado ao eixo da Geografia Humana, e o outro professor 

ligado ao eixo da Geografia Física, admitindo que as especificidades das linhas 

sejam contempladas, incluindo como eixo transversal nessa disciplina a 

epistemologia ligada ao ensino de Geografia. As disciplinas eletivas são 

ministradas em um intervalo de tempo de dois anos, exceto Projeto de Pesquisa 

que é ofertada todos os anos. Somam-se a elas àquelas ofertadas de forma 

esporádica e compõem, de acordo com a temática abordada, as disciplinas de 

Tópicos Especiais em Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica, em Dinâmica Socioespacial e em Ensino-Aprendizagem de 

Geografia.  

A linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

abarca as dimensões da Geografia Física, da Cartografia e Geotecnologias e 

conta com oito disciplinas eletivas que abordam a produção do espaço quanto 

ao diagnóstico, prognóstico, vulnerabilidade e suscetibilidade socioeconômico e 

ambiental, cartografia e geotecnologias, sendo elas: 1) Análise Ambiental de 

Bacias Hidrográficas; 2) Avaliação de Sistemas Pedológicos; 3) Geografia Física 

do Cerrado; 4) Sensoriamento Remoto e Meio Ambiente; 5) Teorias e Técnicas 

em Climatologia 6) Tratamento da Informação Geográfica; 7) Unidades de 
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Conservação; 8) Tópicos Especiais em Análise e Tratamento da Informação 

Geográfica.  

No âmbito da linha Dinâmica Socioespacial são sete disciplinas eletivas que  

envolvem a dimensão da Geografia humana nas complexidades da produção do 

espaço nos aspectos sociais, culturais e econômicos, sendo elas: 1) 

Agroindústria e Modernização da Agricultura no Cerrado; 2) As redes Urbanas e 

o Desenvolvimento Regional; 3) Espaço, Cultura e Diferença; 4) Identidade, 

Territórios e Territorialidades; 5) O imaginário da Cidade; 6) O Processo de 

Urbanização em Áreas do Cerrado; 7) Tópicos Especiais em Dinâmica 

Socioespacial.  

A linha Ensino-Aprendizagem de Geografia conta com sete disciplinas eletivas 

que contribuem à discussão interdisciplinar sobre a produção do espaço e o 

ensino da geografia, a partir das disciplinas: 1) Formação de Professores em 

Geografia; 2) Tópicos Especiais em Ensino-Aprendizagem de Geografia; 3) 

Projetos de Pesquisa; 4) Tópicos em Educação Ambiental; 5) Espaço Urbano, 

cidadania e Dinâmica Cultural; 6) Linguagem Cartográfica e sua Aplicação no 

Ensino e na Pesquisa Geográfica.  

A maior parte dessas disciplinas, embora tenham o objetivo de aprofundar 

temáticas específicas, tem, em maior ou menor grau, um caráter transversal, 

tendo a participação de estudantes de diferentes linhas de pesquisa. As 

respectivas disciplinas abarcam diferentes conhecimentos, metodologias e 

técnicas relacionados às abordagens da natureza e da sociedade, estruturadas 

por métodos que unem os eixos da produção do conhecimento em Geografia e, 

possibilitam, ações aplicadas no planejamento territorial e ambiental, ao 

planejamento urbano, à produção do conhecimento sobre o espaço geográfico, 

à discussão sobre caminhos teóricos e metodológicos de efetivar esse 

conhecimento no ensino, o que contribui para a discussão interdisciplinar sobre 

o espaço, atendendo aos desafios no âmbito das vulnerabilidades sociais, 

econômicas e ambientais, acentuados no século XXI.  

Para o ano de 2020, o PPGeo programou ofertar nove disciplinas, mas em 

decorrência da Pandemia do Coronavírus as atividades presenciais foram 
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interrompidas em março/2020 e o retorno das aulas ocorreu em junho/2020, 

seguindo as orientações da Instituição para o ensino remoto emergencial (ERE). 

Desse modo, o PPGeo ofertou sete disciplinas entre os meses de junho e 

dezembro/2020: 

1) 1 disciplina obrigatória – Teoria e Método em Geografia – ministrada pelos 

Professores Eliana Marta Barbosa de Morais e Eguimar Felício Chaveiro; 

2) 5 disciplinas eletivas - duas disciplinas vinculadas à linha de pesquisa 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica, sendo elas: 1. 

Geografia Física do Cerrado ministrada pelos Professores Cláudia Valéria 

de Lima e Luis Felipe Soares Cherem; 2. Unidades de Conservação 

ministrada pelos Professores Karla Maria Silva de Faria e Maximilliano 

Bayer; três disciplinas vinculadas à linha Dinâmica Socioespacial, sendo 

elas: 1. Identidade, Territórios e Territorialidades – ministrada pela 

Professora Maria Geralda de Almeida e pela professora em estágio pós-

doutoral Sônia Mendonça; 2. O Imaginário da Cidade ministrada pela 

Profa. Valéria Cristina Pereira Silva; e 3. Tópicos Especiais em Dinâmica 

Socioespacial, ministrada pela Professora Celene Cunha Monteiro 

Antunes Barreira; duas disciplinas vinculadas à linha Ensino-

Aprendizagem de Geografia, sendo elas: 1. A Linguagem Cartográfica e 

sua Aplicação no Ensino e na Pesquisa, ministrada pelos Professores 

Denis Richter e Miriam Aparecida Bueno e 2. Formação de Professores 

em Geografia, ministrada pelos Professores Lana de Souza Cavalcanti e 

Vanilton Camilo de Souza.  

Duas disciplinas programadas para serem ofertadas no ano de 2020, uma 

obrigatória – Ambiente e Apropriação de Regiões do Cerrado, ministrada pelo 

Professor Ivanilton José de Oliveira e uma eletiva - Projeto de Pesquisa, 

ministrada pelos Professores Carlos Eduardo Santos Maia e Rusvênia Luiza 

Batista Rodrigues da Silva, serão ofertadas no primeiro semestre do ano de 

2021, haja vista que o calendário acadêmico se encerra em junho/2021, 

conforme calendário da Instituição. A distribuição das disciplinas indica equidade 

entre as linhas de pesquisa, o que é observado também para os demais anos do 

quadriênio vigente.  
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Para os anos de 2017 a 2019, foram ofertadas anualmente as duas disciplinas 

obrigatórias e a disciplina Projeto de Pesquisa (Anexo 3 (2020) - Disciplinas-

Quadriênio). As disciplinas eletivas foram: em 2019: oito disciplinas, das quais 

duas no computo da linha Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica; quatro disciplinas no âmbito da linha Dinâmica Socioespacial e; duas 

disciplinas da linha de pesquisa linha Ensino-Aprendizagem de Geografia; em 

2018, 11 disciplinas, sendo quatro no domínio da linha Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica; cinco da linha Dinâmica Socioespacial e; 

duas da linha Ensino-Aprendizagem em Geografia. No ano de 2017 foram 

ofertadas 10 disciplinas eletivas, três da linha Análise Ambiental e Tratamento 

da Informação Geográfica; quatro da linha Dinâmica Socioespacial e três da linha 

Ensino-Aprendizagem de Geografia.  

Para além das disciplinas ofertadas, as atividades complementares no PPGeo 

integram a estrutura curricular, contribuem com a formação interdisciplinar e 

transdisciplinar e estão em conformidade com o regulamento interno da UFG e 

complementadas por Resoluções e Regulamentos internos, disponíveis no link 

https://bit.ly/3xgBwq7. 

Para integralização curricular é necessário um mínimo de quatro créditos para 

Mestrado e oito créditos para Doutorado em atividade complementares, 

desenvolvidas no âmbito da participação em: 1- eventos pesquisa, grupos de 

pesquisa e projetos financiados; 2- em publicações; 3- em comissões internas 

do Programa. A Ficha de Atividades Complementares mestrado e doutorado 

podem ser acessadas através do link https://bit.ly/3ixR1pz, informa as atividades 

complementares e respectiva pontuação utilizado no Programa para computar 

os créditos. Ressalta-se que dentre as atividades complementares está incluída 

a participação obrigatória como ouvinte no Seminário Interno da Pós-Graduação 

em Geografia (SINPGeo), no ano de ingresso, e a participação obrigatória, no 

segundo ano, com apresentação da pesquisa em andamento. 

A estrutura curricular contempla ainda o Estágio Docência, regulamentado em 

resolução interna do Programa, obedecidas às normas vigentes na UFG e 

seguindo as diretrizes da CAPES (Resolução Estágio Docência Nº 02/2018 

https://bit.ly/3iwTdha). Esse estágio constitui-se como atividade integrante à 

https://bit.ly/3xgBwq7
https://bit.ly/3ixR1pz
https://bit.ly/3iwTdha
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formação sem direito a créditos e oferece aos discentes o exercício da docência 

na graduação e/ou na educação básica. É obrigatória a realização do estágio 

aos bolsistas de Mestrado e de Doutorado, para o mestrado sua duração é de 

um semestre, com carga horária mínima de 32h; e para o doutorado a sua 

duração é de dois semestres, com carga horária mínima de 64h. Durante o ano 

de 2020, 17 discentes realizaram Estágio de Docência junto à Graduação dos 

cursos de Geografia, Bacharelado e Licenciatura, da UFG. 

Após a integralização das disciplinas e créditos suplementares, os discentes 

realizam o exame de Qualificação, que não faz jus a créditos, mas é condição 

obrigatória à defesa do produto. Ao final, são atribuídos 16 e 24 créditos 

respectivamente à defesa e aprovação do trabalho final para o Mestrado e para 

o Doutorado, os quais não têm equivalência em carga horária e não são 

computados nos limites definidos necessários à integralização curricular. 

Por essa síntese do Programa e de sua estrutura curricular evidencia-se sua 

busca em atender ao perfil do egresso desejado, pois contribui para a formação 

de mestres e doutores, graduados em Geografia ou áreas afins, para o exercício 

de atividades profissionais voltadas à pesquisa com foco no planejamento 

territorial e ambiental, e ao ensino de Geografia nos diferentes níveis de 

formação, conforme pode ser observado no Anexo 1. Espera-se do egresso a 

capacidade de dialogar com competência com outras áreas de conhecimento, 

inclusive, com uma perspectiva assentada na produção intelectual 

multidisciplinar, dado o ingresso de discentes de diferentes áreas do 

conhecimento (arquitetos, pedagogos, cientistas ambientais, economistas, 

historiadores, biólogos, engenheiros, advogados, tecnólogos entre outros). Essa 

meta tem sido alcançada em grande medida pelo Programa, haja vista a atuação 

de seus egressos, conforme levantamento realizado (Anexo 4 (2020) - 

Acompanhamento Egressos).  

A adequação da matriz curricular à formação no Programa é confirmada pelo 

aperfeiçoamento das competências e habilidades desenvolvidas pelos 

profissionais egressos, considerando-se que após a conclusão de seus projetos 

eles ocupam cargos e funções profissionais na produção, disseminação e 

aperfeiçoamento do conhecimento geográfico, a partir da atuação na rede básica 
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de ensino e em instituições públicas e privadas de ensino superior e em órgãos 

de gestão pública. Algumas dessas funções são exemplos dessa adequação, 

como: Assessor na Assembleia Legislativa de Goiás; Gestor Governamental na 

Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Assuntos Metropolitanos, 

SECIMA; Consultor em empresas privadas; Assistente de Gestão no Governo 

do Estado de Goiás; Jornalista na Universidade Federal de Goiás; Chefe da 

Unidade Técnico-Pericial em Geoprocessamento do Ministério Público do 

Estado de Goiás e Técnico administrativo na UFG (Anexo 4 (2020) 

Acompanhamento Egressos). 

Outra indicação importante dessa adequação da estrutura curricular à Proposta 

do Programa é a atribuição do Prêmio Aziz Nacib Ab’Saber para o egresso Elizon 

Dias Nunes, intitulada “Modelagem de processos erosivos hídricos lineares no 

Municipio de Mineiro”, sob orientação da Profa. Dra. Selma Simões de Castro e 

Coorientação do Prof. Dr. Jorge Montenegro, no XII ENANPAGE em 2017 

(Anexo 5 (2020) - Prêmio_Aziz Nacib Ab’Saber-XII Enanpege).  

Essas e outras informações sobre os egressos foi coletada a partir de 

levantamento realizado por meio de arquivo compartilhado pelo google drive, 

conforme pode ser observado na íntegra a partir do Anexo 6 (2020) – Pesquisa 

Egressos-Estrutura Curricular. A análise dos dados coletados sobre os egressos 

permite inferir que o Programa tem propiciado uma formação com qualidade, 

oferecendo respaldo material, teórico-conceitual e metodológico e vivência 

acadêmica que contribuíram à maturidade profissional. Um aspecto de destaque 

nesse sentido é a infraestrutura do Programa, conforme descrito a seguir.  

1.1.4 Infraestrutura 

A área do IESA, onde se encontra o Programa de Pós-Graduação em Geografia, 

é de 3.081,49m2. O Programa conta com rede wi-fi, uma sala de Secretaria 

(20,72m2), uma sala de reuniões (13,56m2), uma sala de Coordenação (9m2), 

uma sala de Arquivo e Almoxarifado (17,09m2), duas salas de aula exclusivas 

(34,90m2 cada), uma sala de estudos para alunos do PPGeo (18,5m2), um 

auditório com 120 lugares (132,44m2) e um laboratório de informática com 

capacidade para 45 alunos (102,72m2). As aulas da pós-graduação são no IESA 

e, também, nos Centros de Aulas, que possuem tela para projeção, acesso à 
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Internet e ar-condicionado, sala de apoio às aulas e sala exclusiva para 

docentes.  

Os laboratórios se organizam segundo as linhas de pesquisa e contam com 

infraestrutura independente, sendo: 1. Linha de pesquisa Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica: A) Laboratório de Processamento 

de Imagens e Geoprocessamento – LAPIG (https://bit.ly/3gtglKK), apresenta 

Infraestrutura fora das dependências do IESA (Anexo 7 (2020) -  Prédio–

LAPIG/IESA/UFG), em uma de área de 700m2 (o maior laboratório do IESA-

PPGeo); destes, cerca de 274 m2 são destinados a salas de aula/laboratórios de 

atividades didáticas, com capacidade para trinta computadores cada (já 

equipadas, com projetores e ar-condicionado), voltados para disciplinas na área 

de cartografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento. O espaço restante 

é destinado ao desenvolvimento de pesquisas, com salas para mestrandos e 

doutorandos, sala de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de sistemas, 

sala de reuniões. Ressalta-se equipamentos como VANTs (Veículos Aéreos Não 

Tripulados), de pequeno a médio porte (capacidade de carga entre 0,5 e 3,5 kg), 

além de outros microvants multi-rotores, equipados com sensores imageadores 

multiespectrais, utilizados em pesquisas em áreas rurais e urbanas, para o 

monitoramento de parâmetros biofísicos e mapeamento das mudanças no uso 

do solo na região do Cerrado. O laboratório conta, ainda, com uma antena 

receptora de dados satelitários para recepção de dados que subsidiam as 

pesquisas climáticas e equipamento de recepção de dados GOES da NOOA. Ele 

também conta com um scanner, Licenças de softwares de geoprocessamento 

(ArcGIS), licença do software de Statístic, GPS, câmeras fotográficas e 

filmadoras digitais. Em termos computacionais, o LAPIG conta com uma 

estrutura de alto desempenho para armazenamento, processamento de dados e 

ensino, constantemente atualizada; destaque para 2 storages, somando 110 TB, 

6 máquinas servidoras (duas destas específicas para o tratamento de imagens 

aéreas obtidas por VANTs), e um grid de 60 computadores com processamento 

em paralelo, para processamentos de imagens com maior complexidade (doado 

em 2018 pela EMBRAPA Informática). A sua plataforma na internet 

(https://bit.ly/3zlMXyH) possui elevado número de acessos, com visibilidade 

nacional e internacional, dividida atualmente em outras 5 plataformas de dados 

https://bit.ly/3gtglKK
https://bit.ly/3zlMXyH


 

35 
 

e análises espaciais: Lapig Maps (https://bit.ly/3cR4up9), Atlas das Pastagens 

Brasileiras (https://bit.ly/3cty6sn), Risco Socioambiental (https://bit.ly/3vg7CRw), 

Cerrado DPAT (https://bit.ly/3pE0WM0) e Plataforma de Conhecimento do 

Cerrado (https://cepf.lapig.iesa.ufg.br). B) LABOGEF – Laboratório de 

Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física (https://bit.ly/3pFbn1X). O 

Laboratório conta com uma secretaria e almoxarifado, uma sala de reuniões, 

uma sala de estudos, um depósito e as seguintes salas temáticas: 

geoprocessamento e processamento digital de imagens, análises 

micromorfológicas, análise sedimentométrica e análise físico-química de 

amostras. Nessas dependências do laboratório estão distribuídos vários 

equipamentos: um granulômetro a Laser, um medidor Multiparâmetros, dois 

Micromolinetes c/ contador de pulsos, nove computadores, duas impressoras, 

um scanner, seis Licenças de softwares de geoprocessamento (ArcGIS), uma 

licença do software de Statístic, dois amostradores tipo garrafa, uma trena a 

laser, dois trados manuais, um trado mecânico, três GPS, dois rádios 

comunicadores, três câmeras fotográficas e filmadoras digitais, um recipiente 

para filtração com bomba a vácuo, uma estufa de esterilização e secagem, um 

espectrofotômetro, um refrigerador, um freezer, uma centrífuga refrigerada, uma 

máquina fotográfica acoplada a microscópio, uma Licença de software para 

análise de imagem de microscópio, três Balanças analíticas de precisão, dois 

conjuntos de peneiras, dois níveis topográficos com clinómetro acoplado, tripé e 

régua graduada (mira); C) LAP - Laboratório de Análise da Interação da 

Atmosfera e da Paisagem (https://bit.ly/3wfjNPRr - em construção). O 

Laboratório constitui-se como um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e a 

extensão, envolvendo temas na interface da atmosfera e superfície subsidiando 

análise integrando clima e paisagem. Ele é composto pelo Núcleo da Atmosfera 

com acervo bibliográfico temático, sala de pesquisa e de reuniões (uma), 

bancadas de computadores (cinco desktops), impressoras (uma); pluviógrafo – 

IRRIPLUS (cinco), Termo-higrômetro analógico (catorze), Termo-higrômetro 

Digital (nove), Anemômetro digital (um); Estação Meteorológica (uma); 

Impressora a laser  (uma) e pelo Núcleo de Solos, contando ainda com uma sala 

para os estudos de análise do solo, um computador, 3 mesas e material 

específico de atividades de campo. D) LABGEO - Laboratório e Geologia 

Aplicada (https://bit.ly/3gcPtzT). Este laboratório está em processo de 

https://bit.ly/3cR4up9
https://bit.ly/3cty6sn
https://bit.ly/3vg7CRw
https://bit.ly/3pE0WM0
https://bit.ly/3pFbn1X
https://bit.ly/3wfjNPRr
https://bit.ly/3gcPtzT
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consolidação, foi reestruturado em 2019, a partir do laboratório criado em 2015 

(LAMINA). Tem apoiado atividades do PPGeo à medida que são desenvolvidas 

pesquisas na área de materiais terrestres. Possui infraestrutura com quatro 

computadores, uma Impressora, dois Microscópios, um Microscópio Lupa 

Eletrônica, uma Makita. 2. Os Laboratórios vinculados a linha de pesquisa 

Dinâmica Socioespacial: A) CIPGeo – Centro Integrado e Pesquisa em 

Planejamento Geográfico (https://bit.ly/35bVlmy). Desenvolve pesquisas sobre 

a gestão e o ordenamento territorial, com o foco: Cartografia Turística, Meio 

Ambiente Urbano, Gestão Urbana, Desenvolvimento Regional, Infraestrutura e 

Logística e Planejamento Econômico e Financeiro Municipal. É estruturado em 

dois núcleos, Planejamento Urbano e Regional e Geocartografia. Compõe sua 

infraestrutura: 19 computadores de bancada; 04 notebooks; 2 Tablets; 01 

Ultrabook; 06 impressoras; 01 bebedouro refrigerador; 01 câmera fotográfica; 01 

scanner; 01 projetor de multimídias; 01 Kit Micro; 01 receptor GPS barométrico; 

01 estereoscópio de mesa; 06 armários; 04 mapotecas de aço, acervo 

bibliográfico temático com 769 unidades; acervo cartográfico com 

aproximadamente quinhentas cartas; B) LABOTER – Laboratório de Estudos 

e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais (https://bit.ly/3gtgZrG). O Laboter 

abarca linhas de pesquisas de produção acadêmica de estudos das dinâmicas 

territoriais do mundo contemporâneo, desenvolve estudos socioespaciais com 

as temáticas: dinâmicas territoriais, cultura, turismo, agrária, geopolítica, 

epistemologia da Geografia, geotecnologias e agroecologias. Infraestrutura é 

composta de: acervo bibliográfico temático; sala de reuniões; salas de pesquisas 

e de computação, sala de coordenação; cinco mesas, quatorze mesas para 

computadores, quatro impressoras, dezessete monitores, duas máquinas 

fotográficas, cinco GPS, um tablet, dois projetores, quatro notebooks; C) 

LaGENTE - Laboratório de Estudos de Gênero étnico-raciais e 

espacialidades (https://bit.ly/3iye5oc). O LaGENTE desenvolve pesquisas com 

foco em ações afirmativas, estudos étnico-raciais e de gênero, no âmbito da 

abordagem geográfica, sendo sua infraestrutura  composta de biblioteca com 

acervo de teses e dissertações situadas na linha das temáticas étnico-raciais e 

de gênero; quatro computadores, um notebook e um netbook; D) LageCrIArt – 

Laboratório de Geografia, Criatividade, Imaginário e Arte - antigo NUPEAT 

(https://bit.ly/3x70XdM). Esse Laboratório desenvolve pesquisas da geografia 

https://bit.ly/35bVlmy
https://bit.ly/3gtgZrG
https://bit.ly/3iye5oc
https://bit.ly/3x70XdM


 

37 
 

humanista e cultura, literatura e arte, com a interface dessas vertentes em 

abordagens geográficas, sua infraestrutura conta com acervo bibliográfico 

temático; sala de reuniões; sala de pesquisas e de computação com cinco mesas 

para computadores, uma impressora, máquina fotográfica. 3. A Linha de 

Pesquisa Ensino-Aprendizagem de Geografia - concentra todas as atividades 

do grupo no LEPEG – Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação 

Geográfica (https://bit.ly/3zj9g8f). O Lepeg desenvolve atividades de pesquisa, 

de ensino e de extensão, com foco no ensino de Geografia. Suas atividades são 

realizadas em um espaço com a seguinte infraestrutura: salas de reuniões, sala 

de estudos, sala didática e copa; computadores (10 desktops e 7 notebooks), 

internet, quadro com tela interativa; gabinete para coordenação e para 

professores associados ao Laboratório. Ele possui um acervo bibliográfico com 

coleções de livros didáticos, livros acadêmicos, teses, dissertações, revistas, 

materiais curriculares, etc. É lugar de apoio logístico aos estudantes da 

graduação e pós-graduação, para o desenvolvimento de seus projetos de 

pesquisa, oficinas, cursos, palestras e seminários, e é também sede para 

realização de grupos de estudos especificamente o NEPEG, o Nupec, o Gece, 

o NúcleoGea e a RECCI. 

O Programa conta com o acervo da Biblioteca Central da UFG, com nove 

unidades do Sibi, informatizadas e que participam do Portal CAPES; conta com 

mais de 360.000 exemplares entre livros, CD de música, CD-ROM, fitas em VHS 

e em DVD, teses e dissertações. Oferece acervos virtuais acessados pelo site 

do Sibi/UFG, em www.bc.ufg.br. Disponibiliza mais de 12 mil títulos de periódicos 

eletrônicos com textos completos e mais 80 bases de dados com resumos de 

documentos científicos. Mantém convênios com o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e com a Bireme (Biblioteca Virtual). 

em Saúde) para o serviço de Comutação Bibliográfica (Comut). O Sibi-UFG 

oferece diversos serviços, alguns deles restritos à comunidade da UF. O Sibi-

UFG também é responsável pelo Portal de Periódicos da UFG, pela Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da UFG (BDTD/UFG) e pelo Repositório 

Institucional, compondo o Portal da Informação, coordenado pela Gerência de 

Informação Digital e Inovação (GIDI).  

https://bit.ly/3zj9g8f
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Com esses dados iniciais, pode-se evidenciar elementos que qualificam o 

Programa como consolidado, com corpo docente com expressiva atuação na 

pesquisa, no ensino, com forte intervenção social. O PPGeo tem se esforçado 

constantemente para seguir em processo de aperfeiçoamento, intensificando 

ações de apoio, de incentivo e de viabilização em suas diversas e diferentes 

atividades. Essa consolidação pode ser mais bem visualizada por meio de 

análise dos itens desse relatório, nas dimensões da produção, da 

internacionalização, da inovação. 

1.2 Perfil do corpo docente quanto a compatibilidade e adequação à 

Proposta do Programa  

 

Neste item é apresentada a estrutura do Programa quanto à composição, 

distribuição e formação dos docentes; o envolvimento com as disciplinas e os 

projetos, segundo a sua adequação à Proposta do Programa; e o nível de 

liderança acadêmica, científica e política do corpo docente. 

1.2.1 Tamanho, composição e distribuição do corpo docente  

O atual (2020) quadro de professores do Programa é formado por 28 docentes 

permanentes (DP), dos quais 12 pertencem à linha Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica (AA); 10 compõem a linha Dinâmica 

Socioespacial DS); e 7 integram a linha Ensino-Aprendizagem de Geografia 

(EA). O docente Alecsander José Prudêncio Ratts, credenciado na linha DS, é 

também credenciado e compõe o quadro dos docentes da linha EA.  Faz parte 

do quadro de professores 4 docentes colaboradores (DC), sendo 01 na linha 

Análise Ambiental e 03 na linha Dinâmica Socioespacial. Os DP vinculados ao 

Programa constituem 87,5%, resguardando a proporção recomendado pela área 

de Geografia, que é no mínimo 70%. Dos 28 DP 100% orientam no Mestrado e 

96.4% no Doutorado, apenas o docente Maximilliano Bayer-vinculado a linha de 

pesquisa AA não orienta no Doutorado.   

O número relativamente menor de DP na linha de pesquisa EA se deve ao fato 

do PPGeo não ter aberto edital para novos credenciamentos nos últimos 04 

anos, haja vista neste período ter adotado uma política de revisão e 

aprimoramento de sua estrutura interna (com análise de recredenciamento dos 
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DP). No entanto, há uma ação colaborativa entre as linhas, com a contribuição 

de alguns docentes das demais linhas, como é o caso do Prof. Dr. Ivanilton José 

de Oliveira, Prof. Dr. Denis Castilho e da Prof. Dra. Juliana Ramalho Barros, os 

quais apresentam perfil e disponibilidade para colaborar com a linha de Ensino 

e Aprendizagem em Geografia. Destaca-se que a docente Juliana Ramalho 

Barros foi credenciada para atuar na respectiva linha no próximo quadriênio 

(2021-2024).  

Nos demais anos do quadriênio (2017 a 2019), o quadro de docentes foi 

composto por 30 DP, sendo 12 pertencentes à linha AA, 12 à linha DS e 7 na 

linha de EA. Em 2019, resultante da política implementada em 2018, quanto aos 

critérios de recredenciamento do programa, 02 DP da linha de Dinâmica 

Socioespacial foram descredenciados. 

A distribuição das disciplinas por docentes é equilibrada e se mostra alinhada às 

linhas de pesquisa. Todos os professores ministram disciplinas ao menos 1 

disciplina no quadriênio sendo que alguns ministraram até 2 disciplinas no 

quadriênio, ano sim e ano não. No âmbito da linha AA são 08 disciplinas eletivas; 

a linha DS soma 7 disciplinas eletivas; e a linha EA contempla 7 disciplinas, 

sendo que, dentre estas, três disciplinas compõem disciplinas transversais, 

ofertadas também por DP das demais linhas de pesquisa do Programa. Para 

além das disciplinas obrigatórias e eletivas, os docentes também ofertam 

disciplinas que assumem o caráter de Tópicos Especiais (Anexo 1 (2020) – 

Articulação, coerência e aderência do PPGeo). 

Em 2020, foram 58 projetos em andamento dos quais 6 foram finalizados no ano. 

Dos 52 projetos, 32 são financiados (62%), somando R$ 6.267.932,67 (seis 

milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e 

sessenta e sete centavos) e U$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil dólares). Do 

quantitativo dos projetos em andamento, a linha de pesquisa AA, constituída por 

12 DP soma 25 projetos, sendo 2,2 por docente, indicando 48% do total de 

projetos do PPGeo, dentre eles 15 são financiados (R$ 4.850.330,34 e U$ 

138.000,00), o que representa que dentre os projetos desenvolvidos na linha, 

60% são financiados. A linha DS, com 10 DP, contempla 18 projetos/2 por 

docente, indicando que a linha executa 34,6% dos projetos do Programa, dos 
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quais 9 (50%) são financiados (R$ 924.302,33). Já a linha de pesquisa EA, com 

7 DP, desenvolvem 10 projetos- mais de 1 projeto por docente, contemplando 

19,2% dos projetos desenvolvidos no Programa, dentre eles, 07 (70%) são 

financiados (R$ 493.300,00). Ressalta-se que há um docente em cada uma das 

linhas que não coordenada projeto de pesquisa, mas compõem equipes muitas 

vezes em mais de um projeto, inclusive como sub-coordenadores e com 

financiamento, como é o caso da Profa. Adriana Olívia Alves (EA), que por atuar 

na gestão do IESA como coordenadora de curso de Graduação (2017-2019), 

teve uma redução no quesito coordenação de projetos de pesquisa. Em 2020, a 

docente Selma Simões de Castro (AA) se descredenciou no Programa e o 

docente Manoel Calaça (DS) requereu aposentadoria, influenciando diretamente 

na submissão de novos projetos. 

O quantitativo de projetos, além de mobilizar a produção, tem sido responsável 

também por mobilizar, pelo regime de intercâmbio e parceria, intelectuais e 

docentes de outras instituições. Os temas dos projetos demonstram excelente 

alinhamento às linhas de pesquisa e aos objetivos do Programa, conforme pode 

ser observado no Anexo 1 (2020) – Articulação, coerência e aderência do 

PPGeo. Observa-se no conteúdo dos projetos um grau de abrangência temática, 

pluralidade teórica e grande potencial para a inserção internacional do programa, 

bem como para a atividade de extensão. 

O quantitativo dos projetos para os demais anos do quadriênio demonstrou, para 

2017 e 2018, pequena variação, com tendência para o equilíbrio, contrastando 

com os anos 2019 e 2020, quando foi observado decréscimo. Considerando o 

interstício do quadriênio (2017-2020) o Programa somou 257 projetos, sendo 

181 (70,4%) com financiamento. Deste quantitativo, em 2017, foram 

desenvolvidos 70 projetos (57 com financiamento), sendo 28 (40%) no âmbito 

da linha AA; na linha DS 31 (44,3%) projetos foram desenvolvidos; e 11 (15%) 

executados na linha EA. No ano 2018, o Programa somou 73 projetos (54 

financiados), sendo 30 (41,1%) contemplou a linha AA; a linha DS respondeu por 

28 projetos (38,4%); e a linha EA, 15 projetos (20,5%). Em 2019, do total de 56 

projetos (36 com financiamento), sendo 27 (43,9%) projetos desenvolvidos na 

linha AA; 17 (33,3%) na linha de pesquisa DS; e 12 projetos (22,8%) na linha EA. 
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Os quantitativos expressos ao longo do quadriênio indicam poucas variações 

nos anos 2017 e 2020, considerando o número de DP nas linhas observa-se 

equilíbrio e destaque para adequação à proposta do Programa. O quantitativo 

dos projetos (total e financiados) em 2019 e 2020, reflete os cortes de recursos 

para Educação a partir de 2019, em especial na Pós-Graduação, indicando 

queda de 23% dos projetos desenvolvidos. A restrição para o fomento da 

pesquisa e diminuição na quantidade de bolsas, impactou no quantitativo dos 

projetos financiados e em relação aos anos de 2017 e 2018, em 2019 e 2020 

houve decréscimo de 59% de projetos financiado no Programa.  

A distribuição das orientações em 2020 por linha foi relativamente equilibrada, 

situação observada também para os demais anos do quadriênio. No ano de 

2020, foram 137 orientações (M e D) realizadas. A linha de pesquisa AA 

respondeu por 32,1% das orientações; a linha DS 43%; e a linha de pesquisa 

EA, 24,8%. Para os demais anos do quadriênio, 2017, 2018 e 2019, a linha AA 

respondeu respectivamente por 25,8%, 31,4% e 33,6% das orientações. A linha 

de pesquisa DS, respectivamente, por 48,5%, 44,3% e 42,8% das orientações; 

e a linha EA, respondeu, respectivamente, por 25,7%, 24,3% e 23,6% das 

orientações. Houve no período aumento das orientações na linha AA em 

detrimento da queda indicada na linha DS, refletindo a busca por equilíbrio. 

Ressalta-se o equilíbrio apresentado pela linha de pesquisa EA ao longo do 

quadriênio, com poucas e inexpressivas variações. 

A distribuição das orientações por DP, em 2020, na linha AA, a média, foi de 4 

alunos por DP; nas linhas de pesquisa DS e EA foram, respectivamente, 5 e 5,5 

alunos por DP. Considerando os anos de 2017, 2018 e 2019, a linha AA indicou 

média de 2,8; 3,7 e; 3,9 de orientações por DP. Já as linhas de pesquisa DS e 

EA apresentaram, variações entre 5 e 5,9 alunos por DP. Ressalta-se o esforço 

da linha AA na busca por equilíbrio e, no geral, observa-se que as linhas de 

pesquisa apresentaram equilíbrio na distribuição das orientações, visando 

minimizar assimetrias nas orientações, tanto no âmbito das linhas quanto por 

DP. 

É importante considerar que o menor número de orientação por DP na linha AA 

é justificada pelo fato de três professores terem assumido cargo de gestão, a 
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saber: Prof. Laerte Guimarães Ferreira Júnior, atual Pró-reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UFG (2018-2021); Prof. Ivanilton José de Oliveira, atual 

Diretor do IESA (2019-2022); Profa. Gislaine Cristina Luiz, que esteve ao longo 

do quadriênio como vice-coordenadora (2016-2018) e coordenadora (2018-

2020) do PPGeo. Justifica-se ainda o menor numero de orientação por DP na 

linha AA, o fato de que a docente Selma Simãoes de Castro, mediante intenção 

de se descredenciar do Programa no ano 2020, foi gradativamente diminuindo 

oferta para orientação. 

Em 2020, o corpo docente permanente apresentou participação em 439 

produtos, representando 74,8% da produção intelectual do Programa. Este 

quantitativo indica que cada um dos DP, em média, teve 15,7 produtos 

publicados no ano de 2020. No ano de 2017, foram 442 produtos intelectuais dos 

DP, com média de 14,7 produtos por DP. Em 2018, o total da produção 

intelectual dos DP foi de 376 produtos, refletindo média de 12,5 produtos por 

docente. No ano de 2019, a produção intelectual dos DP totalizou 439 produtos, 

sendo que a média de produtos por DP foi de 14,6. Do exposto, 2020 reflete o 

esforço para atingir equilíbrio de produção entre os docentes, resultado das 

ações implementadas nos anos anteriores. 

Nos anos de 2017, 2018 e 2019, medidas de incentivo foram tomadas para o 

fomento da produção intelectual dos docentes, houve um esforço coletivo para 

melhorar tanto o qualitativo quanto o quantitativo da produção e diminuir as 

assimetrias entre os docentes. Ressalta-se, que além do aumento no 

quantitativo da produção em 2020, observou-se melhoria na qualidade das 

publicações observadas no aumento de artigos publicados em periódicos mais 

bem qualificados (Qualis/Capes), além do incremento de publicações no exterior, 

tanto artigos quanto capítulos de livro (apresentadas no item 2.4). No geral, a 

produção intelectual do PPGeo no quadriênio vigente apresentou 

quantitativamente significativo aumento quando comparado com o período 

anterior (2016-2016), sendo que para o período 2017-2020 a produção 

intelectual no atingiu 3.257 produtos e para o período 2013-2016, o Programa 

somou 1.311 produtos. 
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1.2.2 Adequação do corpo docente à Proposta do Programa: titulados em 

geografia em algum nível (graduação, mestrado ou doutorado) 

A formação acadêmica dos docentes é compatível com a área de concentração 

do Programa. Dos 28 DP, 86% possuem graduação em Geografia e apenas 14% 

dos docentes tem graduação em Geologia (3 docentes) e em Arquitetura e 

Urbanismo (1 docente), o que corrobora com o diálogo de saberes e com as 

trocas epistemológicas (Anexo 8 (2020) Formação Docentes). Há que também 

perceber que o círculo de parcerias e de intercâmbios realizados pelas pesquisas 

ajudam no processo de interdisciplinaridade, conforme expressa a Proposta do 

Programa. 

 Ressalta-se que 85,7% dos DP possuem mestrado em Geografia e 82,2% o 

doutorado, os demais docentes tem formação nas áreas da Educação, da 

Ciências Sociais, História, Ciências Ambientais, Geologia, Geotecnia Ambiental. 

Ressalta-se, o doutorado da docente  Fabrízia Gioppo Nunes com bolsa 

sanduíche na Universidade de Siena (Itália); a docente Eliana Marta Barbosa de 

Morais realizou doutorado com sanduiche Universidade Autônoma de 

Madri/Espanha; doutorado do Prof. Guilherme Taitsson Bueno em co-tutela em 

Sciences de la Terre pelo Institut de Physique du Globe de Paris e; doutoradp do 

Prof. Luis Felipe Soares Cherem, com co-tutela na Ecole Doctorale Sciences de 

l'Environnement (França); doutorado do Prof. Laerte Guimarães Ferreira Júnior 

em Remote Sensing pela University of Arizona (Estados Unidos). Como se vê, a 

diferença de origem na formação ajuda a compor o espectro de uma formação 

ampla e diversificada do corpo docente, incluindo instituições reconhecidas 

nacional e internacionalmente.  

Em nível de pós-doutoramento, até dezembro de 2020, dos 28 DP, 17 (61%) 

realizaram o estágio pós-doutoral, dos quais 9 docentes realizaram pelo menos 

um estágio pós-doutoral no exterior, a saber: 1. Guilherme Taitson Bueno, no 

Institut de Mineralogie et de Physique des Milieux Condenses, IMPMC (França); 

2. Ivanilton José de Oliveira, na Universidad de Santiago de Compostela - 

Campus Santiago, USC (Espanha); 3. Laerte Guimarães Ferreira Júnior, na The 

University of Texas at Austin (Estados Unidos); 4. Lana de Souza Cavalcanti, na 

Universidad de Buenos Aires, UBA (Argentina) e também em Universidade 
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Complutense (UCM), Madrid (Espanha); 5. Luis Felipe Soares Cherem, com 

Pós-doutorado em Aix-Marseille Université (AMU), e no Centre de Recherche et 

d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement (CEREGE), ambos na 

França; 6. Manuel Eduardo Ferreira, no Woods Hole Research Center (WHRC), 

Massachusetts (Estados Unidos); 7. Maria Geralda de Almeida, na Universitat 

de Barcelona, UB (Espanha); em Université Laval Québec Canadá, ULQC 

(Canadá); em Université Paris-Sorbonne, PARIS 4 (França); e em Università 

degli Studi di Genova, UNIGE (Itália); 8. Valéria Cristina Pereira Silva, na 

Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova, FCSH (Portugal); e 9. 

Selma Simões de Castro, no Institut National de la Recherche Agronomique, 

INRA (França). Há no Programa incentivo para a qualificação dos docentes no 

âmbito do estágio pós-doutoral em instituições estrangeiras, o que surtiu bons 

resultados entre os anos 2017 e 2019, interrompido em 2020, contudo 

planejamedo para retornar a partir de 2022. 

1.2.3 Grau de liderança do corpo docente  

A liderança acadêmica é garantida pelo tempo de titulação dos docentes. Dos 

28 DP, 12,5% concluíram o doutorado entre os anos de 1990 e 1997; 75% 

concluíram entre os anos de 2000 e 2010 e; 12,5% concluíram entre 2011 e 

2013, o que garante maturidade e inserção acadêmica observada nas 

orientações de estágio Pós-Doutoral; convênios e parceiras em projetos 

(nacionais e internacionais) e na capacidade de captação de projetos 

financiados, total de 181 projetos financiados no quadriênio (2017-2020). A 

liderança acadêmica dos docentes é observada na capacidade de captação de 

recursos e dentre as agências de formento:  CNPq, CAPES e FAPEG, Ministério 

Público do Estado de Goiás; do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos; da Fundação Carlos Chagas; Conservation International do Brasil; 

World Wildlife Fund for Nature; e Conservation International Foundation.  

A liderança acadêmica dos docentes do PPGeo é observado na capacidade do 

corpo docente atrair docente de estágios pós-doutorais, no quadriênio foram oito 

docentes doutores de diferentes instituições no Brasil; atração de professor 

visitante estrangeiro (México), assim como a capacidade de atrair docentes de 
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pós-graduação e graduação para estágios nos diferentes laboratórios do 

Programa. 

Os docentes do PPGeo assumem importante posição no quesito liderança 

acadêmica, científica e política, conforme pode ser observado a seguir:  

1.Linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica (AA)  

a) Cláudia Valéria de Lima 

É representante da UFG no Conselho Consultivo do Parque Estadual dos 

Pireneus. É Vice-Presidente da Associação em Defesa do Patrimônio Geológico 

e Mineiro (AGeoBR). Compõe conselho científico do Periódico Boletim Goiano 

de Geografia; Membro do conselho científico da Revista Brasileira de 

Geomorfologia e do Boletim Goiano de Geografia (UFG). A docente é Vice-

presidente da Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico e 

Mineiro. membro do conselho científico da Revista Brasileira de Geomorfologia 

b) Fabrizia Gioppo Nunes 

Revisora dos periódicos: Revista Geografar (UFPR) e Ateliê Geográfico (UFG). 

c) Gislaine Cristina Luiz 

É coordenadora do PPGeo (2018-2020). Compõe o Comitê do Estado de Goiás 

para os assuntos de Mudanças Climáticas Globais. Atua em cooperação de 

pesquisa entre a UFG, UnB e Furnas Centrais Elétricas. O seu trabalho sobre 

Clima e Cerrado tem ganhado destaque público, com entrevistas a jornais e 

relações com escolas públicas. 

d) Guilherme Taitson Bueno 

O docente compõe a Comissão do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso 

de Geografia (Bacharaledo) e equipe de Reestruturação Curricular (PROGRAD). 

É membro de corpo editorial do Caderno de Geografia (PUCMG) e Revisor da 

Revista Brasileira de Geomorfologia. O docente atua em Projetos de 

Cooperação multinacionais junto a Université Pau et des Pays de l’Adour (UPPA 

Unidade Mista de Pesquisa (UMR) (França) e com o Projeto RECA - 

Reconstructing the influence of climate change on laterite formation, coordenado 

pela professora e pesquisadora Céline Gautheron, da Université Paris Sud 
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(França). Integra equipe junto a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAD) do 

Estado de Goiás. 

e) Ivanilton José de Oliveira 

É o Diretor do Instituto de Estudos Socioambienteais (2018-2022). Coordenador 

do projeto de qualificação interinstitucional - DINTER, com a Universidade 

Federal do Amapá (UNIFAP). É membro do Comitê Externo do PIBIC na UFG. 

Atuou na comissão Ad Hoc na avaliação da Proposta do Programa Residência 

Pedagógica.  É membro da Comissão Assessora de Avaliação (CAA) para o 

Enade 2020. Atuou (2019-2020) como avaliador do Programa de Bolsas 

FUNBIO-Conservando o Futuro. É Representante da UFG no Conselho 

Municipal de Turismo de Goiânia e Membro do Conselho Deliberativo da 

Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás. O 

docente é membro do conselho editorial do Boletim Goiano de Geografia (UFG) 

e Membro do conselho científico dos periódicos: Geoaraguaia, Espaço em 

Revista, Élisée e Cogita. É docente no programa de Pós-Graduação de 

Geografia em Jataí. Integra equipe multidiciplinar no Projeto Plano Diretor 

Integrado das cidades da Região Metropolitana de Goiânia (RGM), norteador 

das políticas públicas direcionadas à gestão. Cooperação com o Programa de 

Mestrado em Ensino de Geografia da Universidade Pedagógica de Moçambique 

(África) – ministra disciplina. 

f) Juliana Ramalho Barros 

Integra a Câmara de Extensão da UFG. É Membro do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso de Geografia – Bacharelado. Revisora dos 

periódicos Hygeia, Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde 

(Uberlândia), Revista Brasileira de Climatologia (ABClima). –Revisora do 

periódico Boletim Goiano de Geografia, Revista Brasileira de Climatologia e 

GEOUSP 

g) Karla Maria Silva de Faria 

Atua na Comissão enquanto Coordenadora do Projeto UFG Sustentável. Atua 

em assessorias e consultorias junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás. Integra o Conselho Consultivo do Parque Nacional da Chapada dos 
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Veadeiros – CONPARQUE.É membro do Conselho Gestor da APA Pouso Alto. 

É Membro de corpo editorial Boletim Goiano de Geografia.  

 h) Laerte Guimarães Ferreira Júnior 

O docente assume importante papel de liderança no PPGeo e na UFG -  é o 

atual Pró-Reitor de Pós-Graduação (PRPG) (2017-2020); é bolsista de 

produtividade do CNPq. O docente é Revisor dos periódicos Photogrammetric 

Engineering and Remote Sensing, Geomorphology (Amsterdam), IEEE 

Transactions on Geoscienceand Remote Sensing, Computers & Geosciences, 

Remote Sensing of Environment e International Journal of Applied Earth 

Observation and Geoinformation. Membro da rede de pesquisa COMCERRADO 

(Ministério da Ciência e Tecnologia). Membro do Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-graduação (FOPROP); Membro titular do Comitê 

Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Membro do Comitê 

Científico da Rede de Cooperação em Ciência e Tecnologia para a Conservação 

e o Uso Sustentável do Cerrado – Ministério da Ciência e Tecnologia-Meio 

Ambiente. Membro do Grupo Assessor Especial da Diretoria de Relações 

Internacionais da Capes 

O docente lidera grupos de pesquisa nos estudos do Cerrado e na criação de 

plataformas que alimentam pesquisas vertidas a esse tema.   

O docente atua em parceria com centros de pesquisas nos EUA, a destacar a 

parceria com a Google, no âmbito do projeto MapBiomas 

(https://mapbiomas.org), visando a troca de experiências quanto às técnicas de 

mapeamento por inteligência artificial e aprendizado de máquinas, e Big Data, 

com apoio do Google Earth Engine / Google Outreach.  

i) Luis Felipe Soares Cherem 

O docente é membro de corpo editorial Ateliê Geográfico (UFG), Geografias 

(UFMG), Geonomos, Temporis(ação) (UEG), Revista Brasileira de 

Geomorfologia, Revista Formação, Boletim Goiano de Geografia (Online), 

Brazilian Geographical Journal: geosciences and humanities research médium, 

Élisée (UEG), Journal of South American Earth Sciences, Ateliê Geográfico 

(UFG). Parceria com Centro de Pesquisa de Ciências Geoambientais (CEREGE) 

(França). Atua em parceria de Cooperação científica com a UFRJ firmada com 

o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, conceito 7 CAPES, co-
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orienta o discente de mestrado Guilherme Marques de Lima 

Certidão/Coorientação). Atua em cooperação e parceria de pesquisa junto ao 

Centro Europeu de Pesquisa de Ciências Ambientais -CEREGE (França) em 

ações de doutorado com co-cotutela entre as duas instituições, PPGeo e 

CEREGE.  

j) Manuel Eduardo Ferreira 

É membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Ciências 

Ambientais – Bacharelado. Professor do Programa de Pós-Graduação em 

Agronegócio (PPAGRO-UFG) e do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais (CIAMB-UFG).  O docente compõe conselhos científicos dos 

periódicos Applied Geography, Revista Geográfica Acadêmica, Ambiente & 

Agua – An Interdisciplinary Journal of Applied Science, Journal of Information 

Systems and Technology Management, Boletim Goiano de Geografia, Ateliê 

Geográfico, Pesquisa Florestal Brasileira, Élisée (UEG), Revista Brasileira de 

Geofísica, Revista Brasileira de Cartografia, Land Degradation & Development, 

Journal of Land Use Science, Revista de Biotecnologia & Ciência, Land, 

Engenharia Agrícola, Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB – Embrapa) e 

Boletim de Ciências Geodésicas. Participa do Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas – PBMC - MCTIC, Grupo de Trabalho 3 – Mitigação às Mudanças 

Climáticas – seção Mudança e Uso da TerraRepresentante da UFG no Fórum 

Permanente de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Representante da UFG; 

compõe o Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+, coordenado pelo MMA. 

O docente atua  no Núcleo de Pesquisa e Capacitação com Veículos Aéreos 

Não Tripulados (Pro-Vant), com os Programas de Pós-Graduação em 

Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto Federal 

de Goiás (campus Goiânia), Instituto Federal Goiano (campus Rio Verde), 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC/UEG) 

e com o Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade 

de São Paulo (USP), ampliando possibilidades de cooperação entre programas 

em torno do projeto em questão. 

Atua em Projetos de cooperação e intercâmbio com instituições internacionais a 

partir do Projeto Ecodrones, que constitui rede de cooperação nacional e 

internacional para uso de VANTs para a conservação de ambientes, por meio de 
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plataformas aéreas não tripuladas e ambientes online para processamento de 

imagens aéreas, em parceria do WWF e a UFG, ICMBio, IBAMA, Embrapa e 

Universidade da Flórida (EUA). Coordena projetos de cooperação como 

“Promoting more productive and environmentally sustainable pasturelands in 

Brazil” com vários grupos de pesquisa no Brasil (The Nature Conservancy, 

Universidade Federal de Viçosa, Instituto Centro Vida do Mato Grosso, WWF - 

Brasil, etc.) e nos Estados Unidos, em particular com o Global Landscapes 

Initiative, vinculado ao Institute on the Environment da University of Minnesota 

(http://gli.environment.umn.edu) e com o Global Land Analysis and Discovery - 

http://www.glad.umd.edu - vinculado ao Department of Geographical Sciences 

da University of Maryland.  

Cooperação do docente no consórcio inter-institucional à frente do projeto 

“TerraClass Cerrado”, no âmbito do Global Environmental Facility (GEF 

Cerrado). Atua no projeto MapBiomas: Iniciativa de Mapeamento Anual de Uso 

e Cobertura do Solo no Brasil - parcerias nacional e internacional, tais como a 

Google, o Gordon and Betty Moore Foundation, Norway’s International Climate 

and Forest Iniciative e SOS Mata Atlântica. 

l) Maximiliano Bayer 

Integra Comissão de Revalidação de Diplmas/UFG. Revisor de periódico Boletim 

Goiano de Geografia.  

m) Selma Simões de Castro 

A docente é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 1B. A 

docente é membro do comitê de Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e 

Planejamento Urbano e Regional na sub-área de Geografia. Compõe o conselho 

editorial dos periódicos: Revista do Departamento de Geografia (USP), 

Geografia (Rio Claro), Terra Livre, Revista Geográfica Acadêmica, Perspectiva 

Geográfica, Terrae (Campinas). Membro do conselho científico dos periódicos: 

Revista Brasileira de Geomorfologia, Revista Brasileira de Ciência do Solo, Terra 

Livre, Neotrópica, Revista Geografias, Sciencia Agrícola, Boletim Goiano de 

Geografia, Revista Brasileira de Geografia Física, Ateliê Geográfico. Membro do 

comitê de Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano 

e Regional na sub-área de Geografia Física do CNPq. 

n) João Batista Pereira Cabral (DC)  
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É Bolsista de Produtividade PQ 2. É consultor Ad-Hoc do CNPq, da CAPES e da 

FACEPE. É Membro de corpo editorial e revisor do periódico Geoambiente; 

revisor da Revista de Biologia e Saúde (UNISEP); Revista Geográfica 

Acadêmica; Ciência e Natura; Revista GeoPantanal; Journal of Soil Science and 

Environmental Management; Geografia. Ensino & Pesquisa; Revista Acta 

Amazônica, Engenharia Sanitária e Ambiental. É parecerista nas 

revistas;Revista Mirante, Revista Floresta e; Bulletin of Environmental 

Contamination and Toxicology. 

2.Linha de pesquisa Dinâmica Sócioespacial (DS) 

a) Adriano Rodrigues de Oliveira 

Exerceu a função de vice-Diretor entre o período 2018-2020. Atua como 

Conselheiro Fiscal do Instituto EcomAmor.Participa do Conselho Estadual e do 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Atua junto a OSCs, 

organizações do ativismo da alimentação saudável e movimentos do campo na 

ação “Banquetaço.  É membro do Comitê Interno do PIBIC da UFG. Integra 

equipe da PROGRAD de Reestruturação Curricular / CONSUNI.  É bolsista em 

Extensão, nível B do CNPq, vicelíder do Grupo de Pesquisas Trabalho, Território 

e Políticas Públicas (CNPq), membro do Comitê Interno do PIBIC da UFG, 2º 

secretário da Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Goiânia. É membro 

do Conselho Científico dos seguintes periódicos: Revista NERA (UNESP), 

revista Ateliê Geográfico (UFG), GeoUECE (UECE) e Élisée (revista de 

Geografia da UEG). 

b) Alecsandro José Prudêncio Ratts  

coordenador do Núcleo de Estudos Africanos e Afrodescendentes da UFG 

(NEAAD). Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. 

Presidente do Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. Parecerista das  

revistas Acta Scientarum (UEM)  eTerceiro Incluído (UFG). 

c) Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 

Integra equipe multidiciplinar no Projeto Plano Diretor Integrado das cidades da 

Região Metropolitana de Goiânia (RGM), norteador das políticas públicas 

direcionadas à gestão.  Compõe Grupo de Trabalho junto ao CREA-GO – para 

atualização do Plano Diretor da RMG. 
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Compõe o Comitê Observatório das Metrópoles no âmbito regional. 

Coordenadora do Grupo de Estudo “Cidade e Região/IESA/UFG”. É membro do 

conselho editorial dos periódicos Observatorium (UFU), Revista Campo-

Território (UFU), Observatorium (UFU) . 

d) Denis Castilho 

É coordenador do Curso de Graduação de Geografia - Modalidade Bacharelado 

(2018-2022). Coordenador do Grupo de Pesquisa em Teoria e Metodologia da 

Geografia (GEOtema); editor chefe da revista Ateliê Geográfico Qualis A2. É 

membro de corpo editorial de periódicos: Espaço e Geografia; Revista 

InterEspaço; GeocritiQ; Revista Élisée; Territorial - Caderno eletrônico de textos; 

Revista Ateliê Geográfico; Revista Movimentos Sociais. Revisor de periódicos: 

Ateliê geográfico (UFG); GeocritiQ. 

e) Eguimar Felício Chaveiro  

É membro do conselho editorial das revistas Ateliê Geográfico (UFG), OLAM (Rio 

Claro), Geográfica Acadêmica e Geoaraguaia. Membro do conselho científico 

das revistas Mirante, Guanicuns, Boletim Goiano de Geografia (UFG) e Espaço 

em Revista. Professor do Curso de Pós-Graduação em Geografia do Câmpus 

Jataí da UF.G 

O docente compõe o Fórum de Saúde do Trabalho de Goiás - importante papel 

no que confere às ações e respectivos impactos no âmbito político, social e 

econômico, principalmente na região Centro-Oeste. Mantem intercâmbio ativo 

com a Universidade de Gramna – Cuba, especialmente com o laboratório de 

Planejamento Territorial em Bayamo  (Cuba). Atua em projeto desenvolvido em 

Cooperação com Moçambique, “Sementes crioulas, quintais agroecológicos e 

cooperação popular: troca de saberes e experiências de economia criativa entre 

o cerrado brasileiro e as savanas em Moçambique”. 

f) Manoel Calaça 

coordenador do NEPAT. Membro do Grupo de Pesquisa de Biodiversidade e 

Biotecnologias: Gestão Participativa do Cerrado. Revisor do periódico Campo – 

Território 

g) Marcelo Rodrigues Mendonça 

O docente é bolsista de Extensão do CNPq – Nível B; é coordenador do Grupo 

de Pesquisas Trabalho, Território e Políticas Públicas (CNPq). Coordenador do 
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Núcleo de Estudos e Pesquisas Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais 

GETeM-UFG. É membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 

Agricultura Familiar da UFG. É coordenador da Rede Goiana de Pesquisa em 

Agroecologia (FAPEG). Foi vereador no município de Catalão (GO) entre 2013-

2016. É docente no Programa de Pósgraduação de Geografia em Catalão 

(UFCat). O docente é revisor dos seguintes periódicos: Espaço em Revista 

(CAC/UFG), Campo Território (UFU), Terra Livre (AGB Nacional), Cosmos 

(UNESP), Revista Eletrônica – PEGADA, Boletim Goiano de Geografia, 

Geografia em Questão, Revista Formação, Cuadernos de Geografía, Revista 

GeoPantanal, Ateliê Geográfico, Caderno Prudentino de Geografia, Revista 

Eletrônica Ensaios Geográficos e Agrária – Revista do Laboratório de Geografia 

Agrária – USP. Parceria com a Universidade de Coimbra. Atuação do docente 

na Gestão Municipal da Prefeitura da cidade de Catalão enquanto Secretário do 

Meio Ambiente (2017-2020). 

h) Maria Geralda de Almeida 

A docente é Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2. Atua junto ao Centro de 

Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades-CEERT São Paulo, para 

avaliação de projetos a serem desenvolvidos no terceiro setor, universidades e 

diversos estados brasileiro. É Professora do Núcleo de Pós-Graduação em 

Geografia na UFS e Doctorado em Estudios Territoriales da Universidade de 

Caldas na Colômbia. Membro de conselho editorial dos periódicos: Revista 

RAEGA, Geotextos, Revista Virtual do Turismo, Geografar, Ateliê Geográfico, 

Mercator, Enfoques del Turismo, Boletim Goiano de Geografia, Vivência (Natal), 

Revista da Casa de Geografia de Sobral, Geonordeste (UFS). Coordenadora do 

EPEC – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espacialidades Culturais. 

Pesquisadora do NEER – Núcleo de Estudos em Espaço e Representações – 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR).  A docente orienta em nível 

doutorado no Programa de pós-graduação da Universidad de Caldas 

(Colômbia), Atua junto ao Programa de Doutorado em Estudios Territoriales da 

Universidade de Caldas – Colômbia. Cooperação nos Programa de Pós-

graduação em Geografia da Unimontes (MG), da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) e Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), com orientações e 

disciplinas ministradas nas respectivas instituições. A discente atua em parceira 
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com a Universidad de Guajir (Colombia) – avaliação de projetos e ministra 

disciplinas; A docente mantem Intercâmbio com as instituições europeias: 1. 

Aberystwyth University (Reino Unido); 2. Université Paris Diderot (França). A 

docente é pesquisadora sênior do Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica na Amazônia e atua na avaliação de projetos de pesquisa. Integrou 

equipe para criação da Biblioteca Comunitária em Redonda-Icapui-CE ,  da de 

Casa Cultura VIVA- CASALMEIDA. É presidente da Associação de Pacientes 

Portadores de Doenças Neurológicas do HC-Goiânia.  

i) Ronan Eustáquio Borges 

O docente é tutor no Programa PET (IESA). Integra a Comissão de Avaliação 

Docente (CAD) da UFG, compõe a Comissão do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do Curso de Geografia (Bacharelado), compõe Comitê de Ações de 

Integração e Ambiência/Segurança da UFG. É parecerista das revistas Boletim 

Goiano de Geografia e Ateliê Geográfico. 

j) Valéria Cristina Pereira Silva 

É Editora da Revista Terceiro Incluído (Qualis CAPES B3), é integrante da 

Comissão do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Geografia 

(Licenciatura) e integra o Comitê Deliberativo do Museu Antropológio/UFG; 

l) Tadeu Alencar (DC)  

É bolsista de produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 1D. Editor da 

Periódico Boletim Goiano de Geografia Qualis A1. É membro do Comitê Interno 

do PIBIC UFG, além de Consultor ad hoc do PIBIC – Universidade Estadual de 

Goiás e da Universidade Federal do Ceará. ´É Membro do conselho editorial dos 

periódicos: Revista da ANPEGE, Revista do Departamento de Geografia da 

USP. Membro do conselho científico das revistas Mercator e Ateliê Geográfico. 

Membro do Conselho Editorial da UFG.  

m) Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva (DC)  

É coordenadora do Curso de Geografia - Modalidade Licenciatura (2019-2022); 

Coordenadora da área de Geografia no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação – CEPAE/UFG. Contribui mensalmente crônica no site da HH Magazine: 

https://hhmagazine.com.br/author/rusvenialuizabatistarodriguesdasilva/ 
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n) Carlos Eduardo Santos Maia (DC)  

É Membro de corpo editorial de Periódicos: Textos Escolhidos de Cultura e Arte 

Populares (Online); Revista Três [...] Pontos (UFMG); Ateliê geográfico (UFG); 

Boletim Goiano de Geografia. 

3. Linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem em Geografia (EA) 

a) Adriana Olívia Alves (DP) 

A docente foi Coordenadora do Curso de Geografia - Modalidade Licenciatura 

(2017-2018). É Coordenadora do Subprojeto Geografia no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Compõe o Conselho de 

Ensino de Geografia da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) – Seção 

Goiânia. Coordena no IESA o Programa à Docência (PIBID). Compõem equipe 

da PROGRAD de Reestruturação Curricular /CAE-PRAE,; integra a Comissão 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Geografia (Licenciatura). 

Membro dos conselhos científicos dos periódicos Caderno Prudentino de 

Geografia, Ateliê Geográfico (UFG), Formação (Presidente Prudente) e Espaço 

em Revista. 

b) Denis Richter (DP) 

O docente coordena no IESA o Programa da Capes Residência Pedagógica 

(RP). O docente integra a e Comissão do Núcleo Docente Estruturante do Curso 

de Geografia (Licenciatura) e também da equipe de Reestruturação Curricular 

(PROGRAD). É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cartografia para 

Escolares (GECE), membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Educação 

em Geografia, membro do corpo editorial da Élisée – revista de Geografia. 

Revisor dos seguintes períodos: Revista Formação, Revista Geografia em Atos, 

Revista Geografias (UFMG). O docente tem parceria em pesquisa com a 

Universidad Autônoma de Madrid.  

c) Eliana Marta Barbosa de Morais (DP) 

A docente integra a Comissão de apoio aos Programas de Pós-Graduação da 

UFG e também a Comissão de Reformulação da Resolução de Pós-Graduação 

da PRPG/UFG. É coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Geografia, Ensino e Ambiente (NúcleoGEA). É revisora dos seguintes períodos: 

Boletim Goiano de Geografia, Revista Brasileira de Educação Geográfica, 

Territorium (Portugal). Atua cooperação no programa de Doutorado da 
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Universidade Pedagógica de Moçambique (ministra disciplina).É co-orientadora 

de tese de doutorado no Programa de Doutoramento da Faculdade de Ciências 

da Terra e Ambiente – Universidade Pedagógica de Moçambique (África).  

d) Lana de Souza Cavalcanti (DP) 

 A docente é Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2. Atua em cooperação no 

programa de Doutorado da Universidade Pedagógica de Moçambique (ministra 

disciplina). A docente foi Coordenadora Adjunta do mestrado profissional na 

CAPES (2016- 2017). É Assessora da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD/UFG). Compõe conselho editorial dos periódicos: Revista Brasileira 

de Educação Geográfica, Boletim Goiano de Geografia, Revista Contexto e 

Educação, Caderno Prudentino de Geografia, Educação em Revista, Geousp, 

Revista Geosaberes. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Ensino de Geografia – NEPEG-IESA-UFG. Professora do Curso de Pós-

Graduação em Geografia do Câmpus da UFG/Jataí – UFG, colaboradora no 

Doutorado da Universidade Pedagógica de Moçambique, membro do Comitê 

Diretor da Rede Latinoamericana de pesquisadores de Didática da Geografia – 

Redladgeo, coordenadora Adjunta da Área de Geografia na Capes. Parceria com 

a Universidade da Colômbia e com a Universidade do Chile. 

e) Miriam Aparecida Bueno 

Compõe equipe da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (DEDUC) na 

elaboração de Documento Curricular para Goiânia-constituindo politica curricular 

para a Educação Básica no município. A docente é coordenadora do subprojeto 

de Geografia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

no IESA-UFG. Membro do conselho editorial da Revista de Ensino de Geografia. 

f) Vanilton Camilo de Souza 

Integra comissão multidisciplinar para elaboração do Projeto Institucional de 

Formação de professores da UFG. É Coordenador Institucional do Programa à 

Docência (PIBID) da UFG. É Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da 

Geografa – Licenciatura. Integrou equipe (2017-2018) na elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Integrado da RMG. Editor da revista brasileira de educação 

geográfica. Membro de conselho editorial dos periódicos: revista Temporis 

(Ação), Educação & Mudança, Revista Ensino de Geografia, Ateliê Geográfico.  
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1.3 Planejamento estratégico do programa, considerando 

também articulações com o planejamento estratégico da 

instituição, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, 

adequação e melhorias da infraestrutura e melhor formação de 

seus alunos 

Este item apresenta a proposta, em construção, do Planejamento Estratégico 

(PE) do Programa de Pós-Graduação em Geografia/IESA/UFG, a ser 

implementado na quadrienal 2021-2024. 

1.3.1 Plano de desenvolvimento estratégico com vistas a melhoria nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão 

No quadriênio 2017-2020, o PPGeo organizou seu planejamento em duas fases, 

a primeira, entre 2017-2020/1, se propôs aprimorar as ferramentas de caráter 

organizacional, com vistas a criar a cultura política de ações pautadas no 

planejamento, e a segunda fase, a partir de 2020/2, mais alinhada a proposta de 

planejamento estratégico feita pela CAPES e adotada pela PRPG/UFG. 

Ressalta-se que os impactos da Pandemia COVID-19 dificultaram as ações 

ligadas ao planejamento estratégico, já que foi dada atenção prioritária a 

reorganização do PPGeo para se adequar ao formato remoto e também criar 

instrumentos de acompanhamento em atividades dos discentes (seja pesquisa, 

ensino ou extensão). Assim, as atividades da segunda fase ficaram suspensas 

até a retomada da PRPG/UFG em dezembro de 2020. 

 Na primeira fase, foram organizadas comissões de trabalho para 9 frentes de 

trabalho que atendessem a expectativa organizacional do PPGeo: (1) Comissão 

de autoavaliação e planejamento estratégico, (2) Comissão de avaliação de 

disciplinas e estrutura pedagógica, (3) Comissão de análise e avaliação dos 

projetos de pesquisa, (4) Comissão de avaliação dos projetos de extensão, (5) 

Comissão de diagnóstico de Egressos e (6) Comissão de avaliação de ações de 

inserção social, (7) Comissão de Internacionalização, (7) Comissão de 

acompanhamento de ações afirmativas, (8) Comissão Administrativa e (9) 

Comissão de bolsas e acompanhamento discente, sendo essas duas últimas 

com caráter regimental. Na segunda fase, o PPGeo organizou-se para atender 

também a necessidade de implementar as diretrizes de seu Planejamento 
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Estratégico, assim, foi criada, paralelamente, uma comissão específica para dar 

início a concepção do planejamento estratégico. 

Além da organização de comissões, o planejamento estratégico derivou da 

convergência dos princípios do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) 

2018/2022 proposto pela Reitoria da UFG, daqueles do planejamento da PRPG 

e dos critérios de avaliação da área (Geografia).  Nessa proposta, concebida a 

partir de dezembro de 2020, início da realização dos workshops da PRPG para 

subsidiar o Planejamento Estratégico dos PPGs, ficou decidido adotar os 

mesmos 6 eixos da PRPG para facilitar diálogo institucional vertical, a saber: (1) 

impacto e relevância econômica e social; (2) inovação e transferência de 

conhecimento; (3) o programa – projeto pedagógico; (4) produção do 

conhecimento; (5) internacionalização; e (6) autoavaliação e planejamento para 

desenvolvimento futuro. 

Essa proposta, foi pensada integradamente junto às comissões do programa 

para o quadriênio 2017-2020. Desde o início da concepção a partir de 

dezembro/janeiro, até a redação do texto apresentado abaixo, estruturada em 

fevereiro/março, não foi possível avançar para a ampla discussão junto a 

discentes, docentes, técnicos, egressos e stackholders. Aqui se propõe a fazer 

uma consulta aos especialistas – modelo delphi – para alcançar uma 

convergência participativa junto ao corpo discente, egressos, docentes, técnicos, 

profissionais que trabalham com a área de concentração do PPGeo. Entretanto, 

o tempo hábil necessário para finalizar essa etapa, via consulta remota, tem sido 

mais longo do que o prazo de finalização do relatório. Nessa consulta serão 

apresentados indicadores qualitativos e quantitativos para auxiliar na 

implementação futura do Ciclo PDCA, também conhecido por Ciclo de Deming 

e de Shewhat. Esse nome corresponde a quatro ações em cadeia: Planejar 

(plan), Fazer (do), Checar (check) e Agir (act). Esse modelo de planejamento 

estratégico adotado na Administração Pública permite entender todos os 

processos envolvidos na gestão pública, antecipando-se, assim, às 

consequências ao focar-se nas causas. O ciclo de gestão inicia-se ao (1) 

localizar questões, (2) estabelecer planos de ação, (3) conduzir a execução do 

plano, (4) verificar o andamento da meta, (5) tomar ação corretiva em caso de 

insucesso, e (6) padronizar e treinar no sucesso.  
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Conforme será apresentado na seção ‘Relação do Planejamento Estratégico da 

Instituição e Programa’ a seguir (1.3.2), a UFG tem objetivos e metas bem 

definidas para a pós-graduação stricto sensu em Seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2018-2022, dentre os quais foram identificados 21 objetivos e metas 

(OM) com um total de 115 ações que podem ser diretamente, ou indiretamente, 

aplicadas ao Planejamento Estratégico do PPGeo. Nesse sentido, a proposta do 

PPGeo não se furta a usar esses elementos, ao passo que também considera 

objetivos, metas e ações especificas a um programa de pós-graduação nas 

Ciências Humanas, em geral, e em Geografia, especificamente. A proposta aqui 

apresentada teve, desta maneira, a intensão de convergir todas as escalas de 

planejamento da CAPES/Geografia - 36, UFG/Reitoria, UFG/PRPG e, naquilo 

que não houvesse definição em uma das propostas dessas esferas, outras 

entram na complementaridade, permitindo ter um planejamento integrado e 

multiescalar. Além desses documentos e reuniões, foram considerados também 

12 dos 17 aspectos fundamentais para construção dos processos de avaliação 

da ficha de avaliação: (1) Equilibrar aspectos quantitativos e qualitativos, (4) 

Inserir o impacto econômico e social, (7) Estimular a inovação – formação para 

atender as demandas sociais e o impacto sobre o desenvolvimento; (8) 

Acompanhamento do Egresso com base em sua atuação profissional e 

produção, (9) Estímulo a geração de parcerias fora da universidade derivadas 

de pesquisas, teses e dissertações, (10) Familiarizar os PPGs com as 3 

dimensões da ficha de avaliação, (11) Estimular a formação também para o setor 

acadêmico, (12) Apoio à iniciação científica e outras interações com a 

graduação, (13) Articular a pós-graduação com outros níveis de ensino, 

notadamente a educação básica, (14) Enfatizar a avaliação de egressos; (15) 

Desenvolver mecanismos para valorizar produções técnicas e científicas 

multi/interdisciplinares, (17) Estimular a internacionalização por meio de ações 

diversas, tais como oferta de disciplinas em outros idiomas e dupla titulação. 

O Planejamento Estratégico foi agrupado em sete eixos: (I) Impacto e relevância 

econômica e social, (II) Inovação e transferência de conhecimento, (III) Ensino e 

Aprendizagem, (IV) Produção do Conhecimento, (V) Internacionalização, (VI) 

Interiorização e (VII) Governança social. Nesses eixos são apresentados 

objetivos, metas e ações que integrem os princípios das instituições citadas 
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acima (CAPES/ Geografia – 36; UFG/Reitoria; UFG/PRPG; e UFG/PPGeo. 

Acrescenta-se que os objetivos e metas estabelecidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018/2022 da UFG foram considerados 

como propostas GLOBAIS (de caráter vertical descendente) e, 

complementarmente a elas, nosso Planejamento Estratégico definiu, 

inicialmente, seis Objetivos e Metas LOCAIS que, permitiram estabelecer os dois 

últimos eixos (VI e VII). 

A seguir são apresentados cada um dos eixos, indicando os objetivos e metas 

globais da UFG, seguidos dos objetivos e metas estabelecidos a partir dos 

diálogos com a PRPG e também das informações e análises presentes na seção 

de autoavaliação. 

EIXO I – Impacto e relevância econômica e social 

O impacto e relevância econômica e social do PPGeo é entendido como o eixo 

de contato mais forte com a sociedade civil e o setor produtivo, constituindo-se 

em como o programa se integra a sociedade em escala local, regional, nacional 

e internacional. Assim, tem-se objetivos, metas e ações explicitamente 

direcionadas nesse sentido.  

Na ficha de avaliação da área, esse eixo se alinha ao quesito 3 (Impacto na 

sociedade), especificamente o ítem 3.2. (impacto econômico, social e cultural do 

programa), onde são indicadas seis (6) ações: (3.2.1), (3.2.2), (3.2.3), (3.2.4), 

(3.2.5), e (3.2.6). 

Objetivos e Metas Globais da UFG, descritos no item 1.3.2 que convergem para 

esse eixo são: 4; 5; 6; 9; 10; 15; 21; 27; 45; 51; 56; e 58. 

Objetivo 1: Fomentar o impacto e relevância social e econômica nas pesquisas 

conduzidas em dissertações e teses do PPGeo 

Meta de curto prazo: estabelecer linhas científicas centrais a partir dos 

Grupos de Pesquisa que integram discentes e docentes para atender as 

demandas sociais. 

Meta de longo prazo: atender demandas da sociedade em grandes 

projetos 
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AÇÕES: (1) Realização de reuniões de equipes junto à direção do instituto 

para definir as prioridades, estratégias e atividades para fomentar o 

impacto e relevância social e econômica do PPG em conjunto com o curso 

de graduação em Geografia; (2) manter diálogo com tomadores de 

decisão (stackholders) de empresas, organizações civis, comunidades e 

estado para trocar experiências e entender as tendências das demandas 

sociais e econômicas; (3) Realizar reuniões periódicas com o corpo 

docente e discente do PPG para organizar as principais frentes de 

pesquisa do PPGeo, somando esforços entre diferentes docentes, nos 

diferentes níveis  (doutorado, mestrado e graduação), potencializando o 

impacto da ação do PPGeo. 

Objetivo 2: Promover integração entre ações de pesquisa e ações extensão que 

tragam os atores sociais externos a universidade para mais próximos do PPGeo. 

Meta de curto prazo: estabelecer canais de comunicação contínua com a 

sociedade civil 

Meta de médio prazo: consolidar as ações de divulgação científica de 

processos e produtos desenvolvidos no PPGeo. 

AÇÕES: (1) Realizar reuniões de trabalho com os docentes e discentes 

do PPGeo com perfil extensionista para propor ações de extensão a partir 

das propostas estritamente científica, (2) realizar workshops para 

fomentar as ações de extensão junto a grupos com perfil de laboratório, 

ou gabinete, (3) estabelecer uma política do PPGeo para divulgação 

científica usando mídias comuns e mídias sociais, (4) Fomentar e financiar 

eventos de divulgação científica junto a sociedade local/regional externa 

ao PPGeo. 

EIXO II: Inovação e Transferência de Conhecimento 

Para além de criar e fortalecer as conexões com a sociedade, o estado e o setor 

produtivo, é necessário que esse contato seja mutualmente abastecido por 

produções científicas, técnicas multi e interdisciplinares, constituindo-se em 

como o programa se integra a sociedade em suas múltiplas escalas a partir de 
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um intercambio bidirecional. Assim, tem-se objetivos, metas e ações 

explicitamente direcionadas nesse sentido.  

Na ficha de avaliação da área, esse eixo se alinha aos quesitos 1 (Programa), 2 

(Formação) e 3 (Impacto na sociedade), respectivamente nos itens 1.2 (Perfil do 

corpo docente e sua compatibilidade e adequação à proposta do programa), 2.2 

(Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos), 2.3 (Destino, 

atuação e avaliação dos egressos do programaem relação à formação recebida) 

e 3.1 (Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza 

do programa), com nove (9) metas (1.2.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.1, 

3.1.4 e 3.1.5). 

Objetivos e Metas Globais da UFG, descritos no item 1.3.2 que convergem para 

esse eixo são: 4, 8, 9, 10, 15,19, 55 e 56. 

Objetivo 1: Fomentar a integração com a sociedade civil via ação dos Grupos de 

Pesquisas e Laboratórios vinculados ao PPGeo 

Meta de curto prazo: Captar novas propostas de integração com a 

sociedade a partir do ingresso de profissionais já inseridos no mercado de 

trabalho no PPGeo 

Meta de longo prazo: Avaliar a efetividade do PPGeo em fomentar 

inovação e transferência de conhecimento 

AÇÕES: (1) Divulgar o PPGeo junto a sociedade civil a partir do contatos 

preexistentes de discentes e docentes; (2) Estabelecer uma conta de 

mídia social (tipo Instagram) para publicar conteúdo curto rotineiramente 

produzido por discentes e docentes do programa sobre suas atividades 

junto ao programa; (3) Aproximar-se da comunidade adjacente ao 

Campus Samambaia com ações integrativas com feedback positivo. 

Objetivo 2: Fomentar a integração com o Estado a partir da ação dos Grupos de 

Pesquisas e Laboratórios vinculados ao PPGeo para contribuir na eficiência da 

gestão do Estado. 

Meta de curto prazo: Captar novas propostas de integração com o Estado 

a partir do ingresso de profissionais já inseridos na gestão pública no 

PPGeo 
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Meta de longo prazo: Avaliar a efetividade do PPGeo em fomentar 

inovação e transferência de conhecimento para a gestão pública 

AÇÕES: (1) Realizar reuniões com representantes de empresas e 

autarquias públicas para entender suas demandas que podem ser 

atendidas pelo PPGeo; (2) Captar pesquisas em parcerias com esses 

atores a partir da demanda e ajustar à realização de dissertações e teses 

sob um grande projeto guarda-chuva. 

EIXO III: Produção do conhecimento 

Para além de criar e fortalecer as conexões com a sociedade, o estado e o setor 

produtivo, e também abastecer esse contato produções científicas, técnicas multi 

e interdisciplinares é necessário que essa produção do conhecimento seja 

construída ao longo do tempo pela equipe do PPGeo. Assim, tem-se objetivos, 

metas e ações explicitamente direcionadas nesse sentido. 

Na ficha de avaliação da área, esse eixo se alinha aos quesitos 1 (Programa) e 

2 (Formação) no itens 1.1 (Articulação, aderência e atualização do programa 

projetos em andamento e infraestrutura disponível), 2.1 (Qualidade e adequação 

das teses e dissertações em relação às áreas de concentração e linhas de 

pesquisa do programa) e 2.4 (Qualidade das atividades de pesquisa e da 

produção intelectual do corpo docente do programa), com sete (7) metas (1.1.2, 

1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.4.1, 2.4.3 e 2.4.4)  

Objetivos e Metas Globais da UFG, descritos no item 1.3.2 que convergem para 

esse eixo são: 9, 10, 15, 21, 55, 56 e 58. 

Objetivo 1: Fomentar a proposição de projetos de pesquisas concisos, de 

robustez teórico-metodológica, alto potencial de inovação, inovação, relevância 

e impacto social 

Meta de longo prazo: ampliar a inserção do PPGeo no cenário científico 

nacional e continental (America Latina) para fortalecer a produção do 

conhecimento. 

AÇÂO: (1) Buscar integração regional via instituições com centralidade já 

estabelecida, como é o caso da Flacso; (2) Ampliar a presença de 

professores estrangeiros no PPGeo via convites para realizar estágio pós-



 

63 
 

doutoral, ou como professor visitantes para participar da concepção e 

execução de pesquisas; (3) Fomentar submissão de manuscritos em 

periódicos que tenham JCR por discentes e docentes, pagando a 

tradução dos trabalhos quando houver mérito, mesmo quando já forem 

egressos; (4) Investir os recursos disponíveis ao PPGeo na melhoria das 

infra-estrutura e de equipamentos com potencial de aumentar o impacto 

da produção do conhecimento do programa. 

Objetivo 2: Fomentar a publicação do conhecimento produzido no PPGeo em 

veículos altamente qualificados. 

Meta de longo prazo: Ampliar a proporção de publicações com alto 

impacto 

Meta de médio prazo: Reduzir a publicação de artigos em periódicos de 

baixa avaliação nas avaliações QUALIS (futuro estrato ‘B’). 

AÇÕES: (1) Organizar workshops para discutir com discentes e docentes 

do PPGeo sobre melhores periódicos a serem almejadas as publicações 

de seus trabalhos finais; (2) Debater com discentes e docentes sobre os 

benefícios e malefícios em defender suas teses no formato de artigos; (3) 

Financiar a tradução de manuscritos para serem submetidos em 

periódicos com JCR, (4) Realizar reuniões para induzir a demanda de 

aplicação de docentes a editais de bolsas de produtividade. 

Objetivo 3: Qualificar o quadro de docentes do PPGeo, fomentando a realização 

de estágios pós-doutorais no Brasil e no exterior, em PPGs que possam agregar 

inovações às pesquisas desenvolvidas no PPGeo 

Meta de longo prazo: Ter todo o corpo docente com ao menos um estágio 

pós-doutoral no Brasil 

AÇÕES: (1) Realizar missões científicas a universidades do Brasil e do 

exterior para organizar potenciais estágios pós-doutorais e acordos de 

cooperação.  

EIXO IV - Ensino e Aprendizagem 
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Para além de criar e fortalecer as conexões, abastecer esse contato produções 

e construí-la ao longo do tempo é preciso que haja formação discente e 

qualificação docente. Assim, tem-se objetivos, metas e ações explicitamente 

direcionadas nesse sentido. 

Na ficha de avaliação da área, esse eixo se alinha aos quesitos 1 (Programa) e 

2 (Formação) no itens 1.1 (Articulação, aderência e atualização do programa 

projetos em andamento e infraestrutura disponível), 1.2 (Perfil do corpo docente 

e sua compatibilidade e adequação à proposta do programa) e 2.5 (Qualidade e 

envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação do 

programa), com seis (6) metas (1.1.3, 1.2.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4). 

Objetivos e Metas Globais da UFG, descritos no item 1.3.2 que convergem para 

esse eixo são:4, 8, 9, 10,0 27, 53 e 55. 

Objetivo 1: Estruturar e manter atualizado o Plano Político Pedagógico (PPP) do 

Programa para mantê-lo ajustado a realidade do século XXI, contribuindo ainda 

para o avanço concomitante de todos seus eixos estratégicos. 

Meta de longo prazo: acompanhar a adequação do PPP às demandas 

sociais, econômicas, tecnológicas com base em suas forças internas e 

oportunidades externas para fortalecer a identidade do PPG sempre se 

ajustando ao contexto histórico. 

Indicador 4: razão do total anual de artigos publicados em parceria entre 

discentes e docentes sem vinculo de orientação em periódicos 

qualificados (A) e total anual de artigos publicados em periódicos 

qualificados (A) para avaliar se o a proposta do PPP culmina na 

integração científica dentro do PPG para além da relação 

orientando/orientador, como. 

Meta de médio prazo: acompanhar a variabilidade, ou tendências, na 

captação de candidatos e formação de doutores temporal e 

tematicamente para conseguir antever riscos e ajustar o PPP como 

resposta a essa variação. 

AÇÕES: (1) Elaborar o PPP com a participação de atores sociais externos 

ao PPGeo, egressos e discentes e docentes do PPGeo, e também do 
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IESA não vinculados ao PPGeo; (2) Realizar reuniões rotineiras para 

aprimorar o PPP depois que ele tenha sido elaborado, com base nas 

experiências do PPGeo e também fazendo intercambio com 

representantes de PPGs em Geografia de outras universidades do país e 

do mundo, (3) Fomentar a participação do corpo discente e docente em 

eventos internacionais para trazer novas abordagens, perspectivas que 

aprimorem o PPP como um todo e especificamente mantendo o conteúdo 

das disciplinas atualizados. 

Objetivo 2: Promover a adoção de modelos híbridos de ensino com foco na 

aprendizagem ativa integrada a outras instituições 

Meta de longo prazo: Fomentar junto ao corpo docente a realização de 

disciplinas remotas em parceria com outros PPGs em Geografia ao estilo 

de PPGs em Rede, no Brasil e no exterior a partir de abordagens não 

tradicionais (aulas dialógicas, principalmente). 

AÇÕES: (1) Realizar o planejamento semestral de disciplinas antes do 

início do ano letivo com reuniões que devem tratar das estratégias de 

ensino e aprimoramentos superando o modelo tradicional; (2) Realizar 

palestras para o corpo docente sobre ensino híbrido e aprendizagem 

ativa; (3) Convidar docentes de outras instituições para ofertarem 

disciplinas em rede com docentes do PPGeo. 

EIXO V – Internacionalização 

Para além de criar e fortalecer as conexões, abastecer esse contato produções,  

construí-la ao longo do tempo e fomentar a formação discente e a qualificação 

docente, é necessário que amplie-se a repercussão das ações do PPGeo para 

fora das fronteiras nacionais e da barreira da lingua. Assim, tem-se objetivos, 

metas e ações explicitamente direcionadas nesse sentido. Nesse eixo, durante 

os seminários da PRPG foram instruídas metas usadas em nossos objetivos 

locais.  

Na ficha de avaliação da área, esse eixo se alinha ao quesito 3 (Impacto na 

sociedade) no iten 3.3 (Internacionalização, inserção – local, regional e nacional 
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– e visibilidade do programa), com cinco (5) metas (3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.6 e 

3.3.7). 

Objetivos e Metas Globais da UFG, descritos no item 1.3.2 que convergem para 

esse eixo são:4,9, 10, 21, 54, 55, 56 e 57. 

Objetivo 1: Fomentar a criação, ampliação, consolidação de projetos de pesquisa 

com participação de pesquisadores e estudantes estrangeiros 

Meta de médio termo: 30% dos grupos de pesquisa liderados por 

docentes do PPGeo com participação de pesquisadores estrangeiros. 

AÇÕES: (1) Fomentar e financiar missões científicas internacionais para 

iniciar e fortalecer a execução de projetos de pesquisa com vias a 

inovação (2) Convidar missões estrangeiras de pesquisadores de 

instituições estrangeiras para vir ao PPGeo. 

Objetivo 2: Desenvolver a política de disciplinas docentes estrangeiros 

Meta de curto termo: 30% de disciplinas em língua estrangeira com 

docentes estrangeiros 

Meta de curto termo: 30% de bancas com participação de pesquisadores 

estrangeiros 

AÇÕES: (1) Definir a política de banca remota, (2) Estruturar o controle 

contínuo da formação e da filiação dos membros das bancas junto a 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, (3) Realizar 

workshops junto ao corpo discente para discutir a importância da banca 

examinadora. 

Objetivo 3: Aumentar a integração e projeção internacional do PPGeo 

Meta de médio termo: Atingir a meta de 50% de interação do corpo 

docente e discente com pesquisadores internacionais (PRPG). 

AÇÕES: (1) Realizar continuamente workshops junto ao corpo discente e 

docente do PPGeo para fomentar a criação de páginas no Research Gate, 

Instagram, LinkedIn, entre outros (2) definir uma cultura política que 

fomente a integração internacional do corpo discente. 
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Objetivo 4: Fortalecer o intercâmbio de discente estrangeiros no PPGeo e 

discentes do PPGeos no exterior   

Meta de curtíssimo prazo: 100% do site em pelo menos em uma língua 

estrangeira 

Meta de médio termo: 100% do espaço físico com área física com 

indicação em inglês e programa de acolhimento de estudante estrangeiro. 

Meta de longo termo: 30% dos discentes com certificado de proficiência 

em uma língua estrangeira. 

AÇÕES: (1) edital em espanhol e inglês, (2) usar todas as vagas de 

estágio doutoral ofertadas pela PRPG e ainda abrir demanda para uso da 

cota comum. 

Objetivo 5: publicações de alto impacto com coautoria de parcerias 

internacionais 

Meta 1: 30% de publicações e projetos com participação de 

pesquisadores estrangeiros 

AÇÕES: (1) Fomentar a realização de missões internacionais em via 

dupla, destacadamente buscando parceiros na América Latina e em 

países Africanos de língua portuguesa, (2) financiar a tradução e correção 

de língua inglesa para artigos de alto impacto potencial. 

EIXO VI - Interiorização 

Para além de criar e fortalecer as conexões, abastecer esse contato produções, 

construí-la ao longo do tempo e fomentar a formação discente e a qualificação 

docente, é necessário que amplie-se a repercussão das ações do PPGeo para 

dentro das fronteiras nacionais, não apenas para fora. Assim, tem-se objetivos, 

metas e ações explicitamente direcionadas nesse sentido. Nesse eixo, durante 

os seminários da PRPG, destaca-se que as metas instruídas para o cenário 

internacional foram adaptadas e aplicdas em nossos objetivos locais.  

Na ficha de avaliação da área, esse eixo se alinha ao quesito 3 (Impacto na 

sociedade) no item 3.3 (Internaciolnalização, inserção – local, regional e nacional 
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– e visibilidade do programa), com seis (6) metas (3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 

e 3.3.7). 

Objetivos e Metas Globais da UFG, descritos no item 1.3.2 que convergem para 

esse eixo são: 53, 55 e 58. 

Esse eixo não foi inteiramente contemplado pelos objetivos globais do PDI 2018-

2022 da UFG e apresenta similaridade com os indicadores elaborados para a 

internacionalização dos PPGs da UFG. Esse Objetivos e Metas (OM) foram 

denominados de ‘locais’ por serem específicos a realidade do PPGeo que 

localiza-se em um contexto regional que deve fortalecido. Os OML propostos 

preliminarmente são: OML1 (Promover a mobilidade acadêmica nacional para 

outras Regiões de Goiás e também outras Unidades da Federação), OML2 

(Promover a atração e recepção de estudantes e pesquisadores brasileiros de 

outras Regiões de Goiás e também outras Unidades da Federação), OML3 

(Promover a inserção da UFG em programas, projetos e atividades locais que 

envolvam ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura), OML4 (Promover a 

interiorização em casa). Nesses objetivos e metas locais, devem ser ajustadas 

e, em seguida, aplicadas as mesmas ações consideradas na escala 

internacional. 

Objetivo 1: Fomentar a criação, ampliação, consolidação de projetos de pesquisa 

com participação de pesquisadores e estudantes de outras regiões do estado e 

outras Unidades da Federação. 

Meta de médio termo: 30% dos grupos de pesquisa liderados por 

docentes do PPGeo com participação de pesquisadores de outras regiões 

do estado e outras Unidades da Federaçãov. 

AÇÕES: (1) Fomentar e financiar missões científicas internacionais para 

iniciar e fortalecer a execução de projetos de pesquisa com vias a 

inovação (2) Convidar missões de outras regiões do estado e outras 

Unidades da Federação de pesquisadores de instituições de outras 

regiões do estado e outras Unidades da Federação para vir ao PPGeo. 

Objetivo 2: Desenvolver a política de disciplinas docentes de outras regiões do 

estado e outras Unidades da Federação 
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Meta de curto termo: 30% de bancas com participação de pesquisadores 

de outras regiões do estado e outras Unidades da Federação 

AÇÕES: (1) Definir a política de banca remota, (2) Estruturar o controle 

contínuo da formação e da filiação dos membros das bancas junto a 

Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, (3) Realizar 

workshops junto ao corpo discente para discutir a importância da banca 

examinadora. 

Objetivo 3: Aumentar a integração e projeção em outras regiões do estado e em 

outras Unidades da Federação do PPGeo 

Meta de médio termo: Atingir a meta de 50% de interação do corpo 

docente e discente com pesquisadores de outras regiões do estado e 

outras Unidades da Federação (PRPG). 

AÇÕES: (1) Realizar continuamente workshops junto ao corpo discente e 

docente do PPGeo para fomentar a criação de páginas no Research Gate, 

Instagram, LinkedIn, entre outros (2) definir uma cultura política que 

fomente a integração ‘regional/nacional’ do corpo discente. 

Objetivo 4: publicações com coautoria de parcerias com discentes e docentes de 

instituições de outras regiões do estado e outras Unidades da Federação 

Meta 1: 30% de publicações e projetos com participação de 

pesquisadores de outras regiões do estado e outras Unidades da 

Federação 

AÇÕES: (1) Fomentar a realização de missões internacionais em via 

dupla, destacadamente buscando parceiros em Instituições de Ensino 

Superior em Goiás e estados limítrofes. 

EIXO VII - Governança Social 

Para além de criar e fortalecer as conexões, abastecer esse contato produções, 

construí-la ao longo do tempo e fomentar a formação discente e a qualificação 

docente e ampliar a repercussão das ações do PPGeo para dentro e fora das 

fronteiras nacionais é necessário que sejam estabelecidas ações de governança 
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social do programa, é quando as ações viram políticas sistêmicas. Assim, tem-

se objetivos, metas e ações explicitamente direcionadas nesse sentido.  

Na ficha de avaliação da área, esse eixo se alinha ao quesito 1 (Programa) nos 

itens 1.3 (Planejamento estratégico do programa) e 1.4 (Processos, 

procedimentos e resultados da autoavaliação do programa), com três (3) metas 

(1.3.1, 1.3.2 e 1.4.1). 

Objetivos e Metas Globais da UFG, descritos no item 1.3.2 que convergem para 

esse eixo são: 41, 51, 57 e 58. Esse eixo não foi inteiramente contemplado pelos 

objetivos globais do PDI 2018-2022 da UFG e apresenta similaridade com os 

indicadores elaborados para a internacionalização dos PPGs da UFG. Esse 

Objetivos e Metas (OM) já apresentados no Eixo VI (Interiorização) é: OML4.  

Objetivo 1: Elaborar e manter atualizado o Planejamento Estratégico 

Meta de curto termo: Elaborar o Planejamento Estratégico do PPGeo de 

forma participativa com egressos e atores sociais de instituições que 

recebem ou tem potencial para receber nossos egressos. 

Meta de médio termo: Aprimorar o Planejamento Estratégico do PPGeo 

continuamente para mantê-lo alinhado as demandas sociais e 

econômicas, aos paradigmas científicos, métodos científicos e 

procedimentos metodológicos. 

AÇÕES: (1) Participar das ações focadas no Planejamento Estratégico 

promovidas pela Reitoria da UFG e pela PRPG/UFG, (3) Realizar 

workshops junto ao corpo discente e docente do PPGeo, (4) Realizar 

workshops com atores externos ao programa para aprimorar seu 

Planejamento Estratégico. 

Objetivo 2: Elaborar e manter atualizada a autoavaliação do PPGeo 

Meta de curto termo: Refinar os instrumentos de autoavaliação do PPGeo 

de forma participativa com egressos e atores sociais de instituições que 

recebem ou tem potencial para receber nossos egressos. 

Meta de médio termo: Aprimorar os instrumentos de autoavaliação do 

PPGeo continuamente para mantê-lo alinhado as demandas sociais e 
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econômicas, aos paradigmas científicos, métodos científicos e 

procedimentos metodológicos. 

AÇÕES: (1) Participar das ações focadas em Autoavalição de PPGs 

promovidas pela Reitoria da UFG e pela PRPG/UFG, (3) Realizar 

workshops junto ao corpo discente e docente do PPGeo, (4) Realizar 

workshops com atores externos ao programa para aprimorar sua 

Autoavalição. 

Objetivo 3: Implementar e aprimorar as normatizações de processos  

Meta de curto prazo: aprimorar e acompanhar as políticas de 

credenciamento, acompanhamento, recredenciamento e 

descredenciamento de docentes. 

Meta de curto e médio prazo: aprimorar e acompanhar as políticas e 

iniciativas de ação afirmativa. 

AÇÔES: (1) Promover o debate sobre a importância de atender os 

princípios constantes na ficha de avaliação da CAPES para a área de 

Geografia, (2) realizar reuniões individuais com o corpo docente para 

dialogar sobre sua inserção no PPGeo, (3) Promover o diálogo sobre a 

necessidade de ampliar as politicas e iniciativas de ações afirmativas para 

além de bolsas para estudantes PPI, (4) Reunir-nos com a Comissão de 

Ações Afirmativas (CAF) da UFG para orientar nossas ações, (4) Refinar 

os instrumentos de acompanhamento docente. 

Conclusão Geral 

Dentre os 7 eixos, os objetivos, metas e ações encampam os critérios da área 

de avaliação da Geografia (36) para estruturar o planejamento estratégico, 

requisitos do item 1.3.1: o planejamento estratégico do PPGeo já iniciou sua 

execução, não ficando apenas no caráter de estruturação e redação, conforme 

pode ser verificado no ítem 1.4 (autoavaliação), essa construção vem sendo feita 

desde 2015, ainda durante o último quadriênio, ganhando estrutura e força com 

a criação e funcionamento de todas as comissões descritas no início desse item 

e ganhando vigor nesses últimos meses. Os impactos da pandemia impediram 
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que tivéssemos oportunidades para discutir e colocar em marcha o 

Planejamento Estratégico para além do que é apresentado nesse relatório. 

1.3.2 Relação entre o Planejamento Estratégico da Instituição e do 

Programa1.3.2 

A UFG tem a missão de produzir, sistematizar e sociabilizar conhecimentos e 

saberes, formando profissionais e cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento da sociedade. Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 

(Anexo 9 (2020) Planejamento PPGeo 2021-2024), equivalente ao Planejamento 

Estratégico da Universidade, a UFG apresenta 14 políticas institucionais: (1) de 

ensino, (2) de pesquisa e inovação, (3) de extensão e cultura, (4) de 

infraestrutura e administrativa, (5) de planejamento, avaliação e de assistência, 

(6) de ações sociais e de assistência, (7) de internacionalização, (8) de 

comunicação, (9) de diversidade, inclusão e acessibilidade, (10) de gestão de 

pessoas, (11) de tecnologia da informação, (12) de atenção à saúde e segurança 

do servidor, (13) de esporte e lazer, e (14) ambiental e sustentabilidade. Em seu 

plano quadrienal de 2018-2022, a UFG apresenta um pequeno texto para cada 

uma dessas políticas, já dando direcionamentos que devem ser seguidos 

durante o quadriênio e aprimorado/detalhado nos períodos seguintes.  

Dessas políticas gerais, o planejamento institucional apresenta 62 de objetivos 

e metas, detalhados em uma série de ações para cada um desses objetivos e 

metas. No que diz respeito explicitamente à pós-graduação stricto sensu, nosso 

caso, existem 21 objetivos e metas Anexo 10 (2020) Planejamento PPGeo 2021-

2024) : OM4 (Elevar em 10% anualmente, a mobilidade estudantil regional, 

nacional e internacional), composto por 4 ações; OM5 (Fomentar projetos e 

programas de ações afirmativas ou voltados para à promoção da diversidade e 

do respeito à pluralidade de ideias), composto por 6 ações; OM6 (Aplicar a 

resolução de cotas, de modo a promover a inclusão de pretos, pardos e 

indígenas nos curso de pós-graduação), com 4 ações; OM8 (Fomentar a 

articulação entre Educação Básica, Graduação e Pós-graduação), com 6 ações; 

OM9 (Consolidar os Programas de Pós-Graduação stricto sensu na UFG, 

aumentando em 25% o número de cursos de Doutorado, em 20% o número de 

cursos com nota 4 ou 5 nas avaliações da CAPES e dobrando o número de 

cursos de excelência, com notas 6 e 7 na CAPES), com 3 ações; OM10 (Criar 
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Programas de Pós-Graduação stricto sensu em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento tecnológico e científico, em âmbito estadual e nacional, 

alcançando acréscimo de 10% de novos cursos de Pós-Graduação, 

preferencialmente nas UAs e UAEs que ainda não possuem tais cursos), com 6 

ações; OM13 (Fortalecer Programas de Pós-Graduação lato sensu voltados ao 

desenvolvimento tecnológico e científico, em âmbito estadual e nacional), com 5 

ações; OM15 (Ampliar e dar visibilidade a produção científica, tecnológica e 

artística da UFG), com 7 ações; OM19 (Estimular e promover os ambientes de 

inovação da UFG), com 13 ações; OM21 (Ampliar a base de pesquisadores 

bolsistas em produtividade (PQ) e em desenvolvimento tecnológico (DT) e a 

captação de recursos para pesquisa, inovação e transferência de tecnologia), 

com 5 ações, OM 27 (Ampliar em 30% a participação de alunos de graduação, 

de pós-graduação e docentes em ações de extensão entre 2018 e 2022), com 8 

ações; OM 38 (Realizar intervenções visando a melhoria dos processos de 

planejamento, avaliação e informação institucional), com 4 ações; OM41 

(Desenvolver os procedimentos técnicos referentes à produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de documentos), com 8 ações; OM 45 (Incrementar e 

melhorar o atendimento das demandas sociais da UFG), com 8 ações; OM 51 

(plicar a Resolução de Cotas, de modo a promover a inclusão de pretos, pardos 

e indígenas nos cursos de Pós-Graduação), com 4 ações; OM53 (Elevar em 

10%, anualmente, a mobilidade estudantil interna, entre as instituições públicas 

do Estado de Goiás e entre instituições federais de ensino superior), com 4 

ações; OM54 (Promover a mobilidade internacional acadêmica e administrativa 

da UFG para o exterior), com 5 ações; OM55 (Promover a atração e a recepção 

de estudantes e pesquisadores estrangeiros), com 4 ações; OM56 (Promover a 

inserção da UFG em programas, projetos e atividades internacionais que 

envolvam ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura), com 4 ações; OM57 

(Promover a internacionalização em casa), com 5 ações; OM58 (Promover a 

diversificação dos eixos geográficos de atuação), com 2 ações. 

Detalhadamente, a pós-graduação stritcto sensu da UFG segue CINCO 

princípios norteadores: (1) compromisso com a formação de recursos humanos 

altamente qualificados nos níveis de mestrado e doutorado, capacitando-os para 

atuação na docência, na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias 
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inovadoras que beneficiem a sociedade por meio de conhecimento científico, 

artístico e tecnológico, (2) a integração entre os programas de diferentes áreas 

(interdisciplinaridade) e de diferentes instituições, no Brasil e no exterior 

(cooperação institucional e internacionalização), ampliando o potencial de 

pesquisa do corpo discente e docente, (3) a cooperação entre os cursos de 

graduação e pós-graduação da UFG nas diferentes áreas do conhecimento, 

entendendo que a existência da pós-graduação consolida a graduação, ação 

essa que incide, por sua vez, na ampliação de demanda qualificada para os 

processos seletivos e corrobora a permanência nos cursos de mestrado e 

doutorado, (4) a inserção regional contínua por meio do desenvolvimento de 

ações que permitam resolver os problemas da sociedade, sem perder de vista 

as concepções da ciência em escala mundial e utilizando-as para que as ações 

regionais sejam as mais efetivas possíveis, e (5) a atuação e a inserção 

acadêmica dos docentes, conforme objetivos e metas dos planos de 

desenvolvimento institucional das IES do País, reconhecendo que a pós-

graduação é o principal espaço indutor das atividades de pesquisa e inovação 

tecnológica na UFG. 

A UFG destaca a importância de investir em internacionalização, em pesquisas 

interdisciplinares e interinstitucionais, que são o cerne dos investimentos da 

gestão nesse período. Assim, o alinhamento do Planejamento do PPG em 

Geografia da UFG, que na penúltima avaliação recebeu nota 6, e na última, 

apesar de ter recebido nota 6 do comitê, teve a nota rebaixada para 5. Muito 

embora o Planejamento Estratégico tenha sido concebido já no final da avaliação 

quadrienal, algumas das ações adotadas pela coordenação do programa se 

alinharam naturalmente aos princípios do Plano Institucional de 

Desenvolvimento 2018-2022.  Esse cenário geral já apresenta precisamente 

como o programa se insere na universidade, estando alinhado à necessidade de 

investir em internacionalização, haja vista que é um programa atualmente 

avaliado com nota 5. Essa estrutura conceitual sobre o planejamento estratégico 

da UFG coexiste com aquela da adotada pela CAPES apesar de ser diferente, 

que considera seis grandes eixos para esse planejamento nos programas de 

pós-graduação: (1) impacto e relevância econômica e social; (2) inovação e 

transferência de conhecimento; (3) o programa – projeto pedagógico; (4) 
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produção do conhecimento; (5) internacionalização; e (6) autoavaliação e 

planejamento para desenvolvimento futuro. Embora na classificação geral o 

marco classificatório tenha bases conceituais distintas, onde o adotado pela UFG 

é mais pragmático, o adotado pela CAPES segue uma perspectiva estruturalista, 

mais baseada em princípios conceituais, os fins são os mesmos. 

O afunilamento do planejamento macro (todas as esferas de uma universidade, 

ou todas as áreas de conhecimento), para o micro (um PPG específico) implica 

na definição de objetivos, metas, com suas respectivas ações e indicadores 

específicos a realidade da área a qual o programa pertence e sua história. Foi 

recomendado, que o Planejamento estratégico encampasse (1) ações de 

incremento da produção e divulgação científica, (2) ações de fomento à produção 

técnica e apoio às atividades de extensão, (3) ações de manutenção e 

atualização da infraestrutura de ensino e pesquisa, (4) implementação de 

políticas e iniciativas de ação afirmativa, e (5) participação de parceiros externos 

no processo de planejamento. 

A PRPG/UFG, por meio de sua diretoria de Pós-graduação, realizou uma série 

de workshops no final de 2020 para orientar os coordenadores e o corpo docente 

de seus PPGs na materialização, na integração de seu PDI, com o Planejamento 

Estratégico proposto pela CAPES para os PPGs. Foram realizados 4 workshops, 

nos quais foram apresentadas as definições gerais da UFG para seus PPGs e 

os critérios genéricos considerados pela CAPES nos seis eixos. Nesses 

workshops, a PRPG apresentou indicadores que, em curto, médio e longo prazo, 

materializaram os objetivos e metas da UFG junto à estrutura conceitual da 

CAPES em eixos, cabendo ainda à proposta de algumas ações no plano geral 

da pró-reitoria. É com base nessa convergência e articulações entre UFG, 

CAPES e PRPG/UFG, que o PPG em Geografia da UFG desenvolveu uma 

primeira versão de seu PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, apresentada no item 

1.3.1. 

1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do 
programa, com foco na formação discente e produção intelectual 
 
O PPGeo apresenta nesse item os processos, procedimentos e resultados da 

Autoavaliação do programa estruturado a partir das perspectivas apresentadas 
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pela CAPES no relatório do Grupo de Trabalho Autoavaliação de Programas de 

Pós-graduação; das orientações contidas no Documento de Área da Geografia 

e das discussões apresentadas no Seminário de Meio Termo da Área; dos 

objetivos explicitados no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG, bem 

como com as orientações apresentadas pela Pró-reitoria de Pós-Graduação da 

UFG durante a realização de workshops (Anexo 10 (2020) – Workshops-

Planejamento Estratégico), encontros e reuniões de acompanhamento e 

avaliação de Programas de Pós-Graduação da instituição. Somam-se a esses 

referenciais a análise da avaliação quadrienal do PPGeo divulgada pela Capes 

em 2017. 

Com o intuito de sistematizar os processos, procedimentos e resultados da 

autoavaliação do PPGeo em 2020 e no contexto dessa quadrienal, organizamos 

esse item a partir de quatro subitens, conforme expressos a seguir: 

 

1.4.1 Marcos teóricos como subsídios à construção do processo de 

autoavaliação - discutem-se os referenciais teórico-metodológicos que 

fundamentaram a realização da autoavaliação no PPGeo; 

 

1.4.2 Mecanismos institucionais internos de autoavaliação – apresenta-se como 

está estruturado o processo de autoavaliação do PPGeo, a partir do 

envolvimento coletivo, da criação de comissões e da realização de debates em 

plenárias convocadas para essa finalidade; 

 

14.3 Processos, procedimentos e resultado da Autoavaliação do PPGeo em 

2020 – apresenta-se os resultados obtidos no programa em 2020. 

14.4 Projeto de Autoavaliação do PPGeo para o quadriênio (2021-2024) – 

evidencia o projeto de autoavaliação do programa a partir de suas respectivas 

etapas, situando o estágio de desenvolvimento do programa frente à sua 

elaboração. 

 

1.4.1 Marcos teóricos como subsídios à construção do processo de 

autoavaliação 

O processo de autoavaliação nos PPG no Brasil, de acordo com a CAPES, 

objetiva oferecer subsídios às estratégias necessárias ao aprimoramento da 
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gestão de indicadores, que permita o desenvolvimento de um ensino de 

excelência voltado à formação de discentes com capacidade de desenvolver 

pesquisas que tragam respostas à resolução dos problemas da sociedade. Com 

base nessa compreensão a CAPES explicita que os objetivos da autoavaliação 

se assentam no “monitoramento da qualidade do programa, seu processo 

formativo, produção de conhecimento, atuação e impacto político, educacional, 

econômico e social.” (CAPES, 2019, p.11).  

A autoavaliação, muito utilizada internacionalmente, ao nortear as tomadas de 

decisão, pode trazer subsídios ao desenvolvimento dos PPG implicando em 

mudanças qualitativas na condução das ações. Essa perspectiva de autoavaliar 

favorece a construção da identidade, heterogeneidade e envolvimento dos 

programas para além dos padrões mínimos garantidos pela avaliação externa. 

Entendida como processo de avaliar a si próprio, seu objetivo é formativo e de 

autoconhecimento, constituindo-se num processo, em que a qualidade dos 

resultados está estritamente relacionada ao grau de envolvimento dos diferentes 

sujeitos no processo. Considera-se que os resultados são mais bem apropriados 

quando são frutos de trabalho participativo, conceituado e autogerido pelo 

coletivo e deve ser planejado, conduzido, implementado e analisado por pessoas 

formuladoras e agentes das ações a serem avaliadas, o que resulta na reflexão 

sobre os contextos e as políticas a serem adotadas bem como na sistematização 

dos dados que levam à tomada de decisão, tendo como base os pontos fortes e 

fracos do sistema avaliado. 

A autoavaliação realizada pelos PPG requer um olhar interno para avaliar as 

próprias estruturas, as atividades e uma gama de processos complexos, 

envolvidos por uma pluralidade inerente à avaliação do processo de 

aprendizagem, sendo assim, é de fundamental importância que o processo 

almeje o passado e o futuro (LEHFELD, et al., 2010).  De acordo com Galdino 

(s/d), o fato de a autoavaliação se constituir como instrumento avaliativo de 

autoconhecimento, evidencia a necessidade de o gestor e toda a equipe 

envolvida desenvolver um processo avaliativo com olhar mais atento às 

qualidades e fragilidades da instituição ou entidade avaliada.   

Ainda de acordo com o referido autor, para que a avaliação cumpra o seu papel, 

há a necessidade de sistematizar as informações coletadas; analisar 
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coletivamente os significados de suas realizações; desvendar formas de 

organização, administração e ação; identificar pontos fracos, bem como pontos 

fortes e potencialidades; e finalmente, estabelecer estratégias de superação de 

problemas. Portanto, por ser uma ação planejada, conduzida, implementada e 

analisada pelas pessoas diretamente envolvidas nas ações a serem avaliadas, 

a autoavaliação é um rico e importante instrumento à reflexão sobre o contexto 

e a efetividade das políticas adotadas e permite ainda, o ordenamento das 

informações e dados relevantes, que facilitarão o processo de tomada de 

decisão.  

Neste sentido, é importante salientar que a autoavaliação nos PPG, ao envolver 

os atores (docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos), induzirá a 

um processo de amadurecimento no sentido de corresponsabilização, 

colaboração e engajamento na melhoria da qualidade da formação e da prática 

democrática na pós-graduação (LEITE, et al., 2020). Como resultado, este 

processo subsidiará a tomada de decisões que implicarão em mudanças na 

condução das ações do programa, de forma a atingir excelência na pós-

graduação não somente na produção de conhecimento, mas também no 

fortalecimento da qualidade da formação de doutores e mestres. 

Foi assentado nessa concepção que o PPGeo estruturou seu projeto de 

autoavaliação, construído e desenvolvido a partir de processos, procedimentos 

e resultados, ancorados na participação, na colaboração e no engajamento dos 

diferentes sujeitos (docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos) 

que compõem o programa. 

1.4.2 Mecanismos institucionais internos de autoavaliação  

O Projeto de autoavaliação do PPGeo apresenta uma análise de cenário e 

projeta os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo considerando as 

ações necessárias ao alcance dos objetivos propostos pelo programa, segundo 

orientações da Capes, da Área da Geografia e da PRPG/UFG.  

É relevante considerar que, em função do rebaixamento da nota do programa no 

último quadriênio (2013-2016), divulgado em 2017, o PPGeo se empenhou, a 

partir daquele ano em estabelecer estratégias para alcançar o 

autoconhecimento, para a definição e cumprimento de metas voltadas à melhoria 
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dos pontos fracos do programa e implementar ações de forma a fazer jus 

novamente a nota 6, o que passou a ser uma meta importante da gestão, dos 

docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos que o constituem. 

Apesar da avaliação da área indicar que o Programa apresentava qualidade no 

atendimento a todos os quesitos e itens exigidos de um curso nota 6, na 

avaliação do CTC-ES, apesar apresentar bons indicadores em todos os itens e 

quesitos avaliados, o Programa não atendeu os parâmetros da área de avaliação 

no que diz respeito ao perfil mínimo de seus Docentes Permanentes por ter 

produção intelectual abaixo dos demais programas com perfil para a nota 6; em 

relação a internacionalização, apontou que embora existissem vários 

indicadores positivos de institucionalização de parcerias e convênios, os 

indicadores de produção e de produção internacional não justificavam a nota 6. 

Imediatamente após conhecer os argumentos apontados para o rebaixamento 

da nota, o Programa verticalizou esforços para incentivar ações de 

internacionalização dos docentes e discentes; incentivar os docentes a 

publicação em periódicos qualificados nos extratos superiores Qualis/Capes, e 

também em periódicos estrangeiros qualificados. No primeiro momento, para 

agilizar as ações supracitadas, o incentivo circunscreveu em apoio com recurso 

para tradução e revisão de artigos; participação em eventos e realização de 

missões no exterior. Na sequência, o Programa entendeu ser necessário 

implementar esforços em um processo de autoavaliação mais amplo, de forma 

a buscar implementar Planejamento Estratégico mais orgânico, considerando 

metas a curto, médio e longo prazo. 

Assim, a partir de reflexões iniciadas sobre a produção intelectual do programa, 

item apresentado pelo CTC como insuficiente para a manutenção da nota 6, o 

PPGeo implementou ações para autoavaliação, respaldada na necessidade de 

coletar e sistematizar informações; analisar coletivamente os significados de 

suas realizações; desvendar formas de organização, administração e ação; 

identificar pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades; e, 

finalmente estabelecer estratégias de superação de problemas.  

Nesse sentido, o processo de autoavaliação do PPGeo, considerando as 

análises apresentadas ao término da última quadrienal, foi estruturado a partir 

de três contextos: a) estabelecimento de objetivos claros para o programa e 
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acompanhamento de seus resultados; b) avaliação da produção intelectual do 

programa; c) implementação de uma política sistemática de autoavaliação, 

fortalecida a partir de orientações da CAPES, da Área da Geografia e da 

PRPG/UFG, a datar, especialmente, de 2019 e 2020.  

No que circunscreve aos objetivos do programa, em plenárias realizadas durante 

reuniões da CPG no PPGeo a partir de 2017, foram discutidas a Área de 

Concentração, Linhas de Pesquisa e a Identidade do PPGeo, evidenciando 

nesse debate a necessidade de seu reposicionamento como um programa de 

excelente na Área da Geografia. Como resultado, fortaleceu-se a permanência 

das Linhas e da Área de Concentração do programa, ao mesmo tempo em que 

se indicou revisão da estrutura curricular e de normas e regulamentos do PPGeo. 

No que tange à autoavaliação da produção intelectual de docentes permanentes 

e colaboradores do PPGeo, foi realizada análise do currículo lattes relativas ao 

quadriênio anterior (2013-2016), com o intuito de identificar pontos fortes e fracos 

em torno da produção intelectual bem como das atividades de orientação 

científica (Iniciação científica, monografia, mestrado e doutorado). Os dados 

levantados, foram tabulados em planilha excel e foram gerados diferentes tipos 

de gráficos os quais, apresentados e discutidos em reuniões da CPG,  

evidenciaram baixa produção intelectual e desequilíbrio na produção entre 

docentes e entre linhas de pesquisa. Outro aspecto levantado dizia respeito à 

orientação. Nesse caso, observou-se que o programa tem aumentado o 

equilíbrio em termos de orientação, ao mesmo tempo em que se fortaleceu a 

necessidade de integração entre graduação e pós-graduação.  A partir desse 

primeiro levantamento, foram apresentadas várias ações que compuseram o 

planejamento estratégico do programa entre 2017 e 2021 com o fito de superar 

essa problemática, conforme será discutido a seguir.  

Embora as análises do PPGeo estivessem vinculadas desde o início à 

autoavaliação, evidenciou-se a necessidade de realizar a autoavaliação com 

base em um projeto mais orgânico e completo, articulando ações referentes a 

diferentes demandas do programa. Para que esse formato de avaliação pudesse 

ser efetivado foi necessário postular as seguintes metas: 1) mobilizar docentes, 

discentes, egressos e técnicos administrativos para atividades de autoavaliação; 
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2) publicizar os procedimentos utilizados na autoavaliação; e, 3) divulgar e 

discutir os resultados em Seminários específicos de autoavaliação.  

Dessa forma, docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos foram 

envolvidos em comissões para realizar o diagnóstico continuado das 

informações dos seguintes itens: produção; disciplinas; projetos de pesquisa; 

projetos de extensão; inserção social e internacionalização. Para além dessas 

ações, buscou-se adequar as Resoluções de Credenciamento e 

Recredenciamento; de Bolsas e Acompanhamento de estudantes; de 

Qualificação e Defesa, de forma a adequar às diretrizes da CAPES e incentivar 

os docentes e discentes à produção intelectual. 

Para subsidiar a autoavaliação no PPGeo foram criadas comissões de apoio que 

se responsabilizaram pela coleta e análise de dados, sendo elas: 1) Comissão 

de autoavaliação, cujo objetivo foi discutir a concepção de autoavaliação em 

processo e encaminhar as atividades de discussão dos resultados obtidos em 

cada uma das comissões nas reuniões destinadas a essa finalidade; 2) 

Comissão de avaliação de disciplinas e estrutura pedagógica, cuja finalidade foi 

a de analisar a matriz curricular da pós-graduação, tendo como referência a Área 

de Concentração e as Linhas de Pesquisa do programa; 3) Comissão de Projetos 

de Pesquisa, tendo como finalidade analisar e avaliar os projetos de pesquisa 

correlacionando-os às atividades docentes no contexto nacional e internacional; 

4) Comissão de Projetos de Extensão, cuja meta é identificar e analisar as ações 

de extensão realizadas pelos docentes do PPGeo, fortalecendo as atividades de 

extensão; 5) Comissão de avaliação do Perfil e Produção Docente, cuja 

finalidade é sistematizar a produção docente, identificando veículos 

predominantes de comunicação da produção, discrepância na produção entre 

docentes e lacunas da produção a serem cobertas, considerando os parâmetros 

da Área de Geografia da CAPES e dos regulamentos da Pós-Graduação na UFG 

e no PPGeo; 6) Comissão de Diagnóstico dos Egressos cujo objetivo é o 

acompanhamento de egressos em sua atuação profissional e produção; 7) 

Comissão de Inserção Social cuja finalidade é analisar as ações e projetos 

desenvolvidos no PPGeo que se dirigem à elaboração, difusão e divulgação do 

conhecimento científico; 8) Comissão de internacionalização que objetiva 

identificar as ações de internalização bem como apontar possibilidades para 
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ampliar e fortalecer essas ações. Além destas, cumpre destacar os objetivos das 

duas outras comissões já existentes no PPGeo, a Comissão Administrativa e a 

Comissão de bolsas e acompanhamento discente. 9) Comissão administrativa 

objetiva deliberar, acompanhar e aprovar o planejamento que envolve questões 

pedagógicas e administrativas do programa; e 10) Comissão de bolsas e 

acompanhamento discente, cujo intuito é o de acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelos discentes desde aquelas relativas à integração entre os 

diferentes níveis de ensino ao aproveitamento de disciplinas e seleção de 

bolsistas. 

Além das respectivas comissões, o processo de autoavaliação do PPGeo foi 

estruturado em levantamento de informações junto aos docentes, discentes, 

técnicos administrativos e egressos. Os resultados, tanto da coleta de dados 

obtidos pelas comissões quanto as informações coletadas junto à comunidade 

do Programa (docentes, discentes, técnicos-adminsitrativos e egressos), foram 

sistematizados e posteriormente analisados coletivamente em Seminários 

específicos de Autoavaliação, de forma a identificar pontos fracos, fortes e 

potencialidades do Programa. 

Durante a realização de uma das reuniões do seminário de autoavaliação, após 

análise das ações afirmativas no programa, verificamos que, embora haja uma 

política específica na UFG, a partir da Resolução CONSUNI 07/2015, destinada 

ao ingresso de Pretos, Pardos e Índígenas (PPI) na pós-graduação a partir do 

sistema de cotas, houve a necessidade de criar uma Comissão de 

Acompanhamento das Ações Afirmativas no PPGeo em 2020. Resultando, 

portanto, na existência de onze Comissões no PPGeo, o que somente é possível 

com o envolvimento e colaboração de todos os sujeitos envolvidos no programa.   

As atividades desenvolvidas por essas comissões têm sido feitas sem o uso direto de 

recursos financeiros, utilizando recursos humanos e infraestrutura da própria 

universidade. Para além do exposto até o momento, o Projeto de Autoavaliação 

delineado em 2019 deu continuidade em 2020. E para tanto, as respectivas comissões 

apresentaram os resultados das ações executadas em 2020 em Seminários de 

Autoavaliação, descritas a seguir. 
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1.4.3 Processos, procedimentos e resultado da Autoavaliação do PPGeo 

em 2020 

A partir dos resultados obtidos pelas comissões, obteve-se o diagnóstico do 

Programa e foi possível a partir de um processo de autoavaliação identificar 

pontos positivos e pontos a melhorar e propor ações a serem executadas ao 

longo do próximo quadriênio. A seguir são apresentadas as ações 

implementadas no PPGeo, no âmbito das comissões, em 2020, acompanhadas 

da autoavaliação realizada em plenárias específicas da CPG. 

O PPGeo em 2020 materializou a autoavaliação formativa pautada em um 

projeto específico e um plano de ação com previsão de indicadores de resultados 

esperados. Para tanto, contou com o apoio das comissões no tratamento dos 

quesitos relevantes à análise das dimensões de avaliação da CAPES. Além das 

respectivas comissões, o processo de autoavaliação também contou com 

informações obtidas junto à comunidade interna, docentes, discentes, técnicos 

administrativos e egressos, por meio de formulários compartilhados pelo google 

drive. A principal estratégia de avaliação interna foi a publicização dos 

procedimentos utilizados na autoavaliação; na divulgação dos resultados obtidos 

e acompanhamento e discussão coletiva das metas estabelecidas por meio de 

seminários de autoavaliação. 

A partir de formulário compartilhado pelo google drive, foi realizada 

autoavaliação junto aos docentes, discentes e técnicos-administrativos, 

priorizando no momento em questão, em virtude do caráter atípico do ano 

decorrente dos impactos da Covid-19. Tanto docentes como discentes tiveram 

suas atividades impactadas, principalmente no que se refere a produção 

intelectual e cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Programa e como 

ponto positivo, as disciplinas foram adaptadas para o formato remoto e as 

defesas e bancas de qualificação on-line tiveram apoio da secretaria e não foram 

impactadas. As ações executadas foram publicizadas em reunião de colegiado 

em dezembro/2020 e janeiro/2021. 

O corpo técnico-administrativo avaliou que a Secretaria em 2020 adquiriu maior 

inserção junto aos docentes e discentes, dado o formato remoto e que isso foi 

positivo, pois as atividades on-line permitiram maior adoção de tecnologias até 

então não dominadas; contudo de ponto negativo, a sobrecarga de trabalho e o 
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rendimento comprometido pelo trabalho home office, problemas de saúde físico-

emocional. Quanto aos egressos, 29% do universo dos ex-alunos participou da 

autoavaliação e esta foi restrita à qualidade da sua formação. Como resultado, 

apontaram que as disciplinas, as atividades de pesquisa, a orientação e as 

atividades complementares os prepararam para exercerem suas funções de 

forma segura, crítica e de acordo com as demandas do mercado de trabalho.   

Ainda contemplando a autoavaliação do Programa, em 2020 foi realizada ação 

conjunta entre a coordenação e os representantes dos discentes, com vistas à 

avaliação das disciplinas ofertadas no Programa, a partir de duas perspectivas: 

1. Verificar se as disciplinas atendem as demandas de pesquisa em execução 

no programa (mestrado, doutorado); e 2. Identificar se as disciplinas abarcam 

todas as linhas de pesquisa do PPGeo. De acordo com os discentes, 45,5% 

entendem que as disciplinas atendem as demandas de suas pesquisas. Quanto 

à relação entre as disciplinas e linhas de pesquisa, os discentes foram unânimes 

em afirmar que todas as linhas são contempladas pelas disciplinas e que isso 

ocorre de forma equilibrada. No mesmo sentido, foi realizado pesquisa, por meio 

de formulários google drive com os egressos e aproximadamente 29% do 

universo dos ex-alunos responderam as questões, referente exclusivamente a 

sua formação no Programa. Os egressos foram unânimes em afirmar a 

excelência da formação recebida, apontaram que tal excelência se deve ao 

referencial bibliográfico, a metodologia e a didática utilizados na condução das 

disciplinas; a condução das orientações ao desenvolvimento das dissertações e 

teses;; foram unânimes em colocar que as disciplinas, atividades 

complementares, apoio na organização de eventos, participação e integração 

nos laboratório, somados, foram relevantes na formação recebida; elucidaram 

que a formação recebida contribuiu à compreensão da realidade da pesquisa e 

atuação profissional; proporcionou a compreensão da complexidade do espaço 

e de suas relações e os qualificou para pesquisa, docência e entrada no mercado 

de trabalho. Afirmaram que tais aspectos contribuíram com o desenvolvimento e 

a ampliação do pensamento crítico sobre a produção do espaço e provocou 

reflexões sobre a necessidade de ampliar o leque de discussões com outras 

áreas do conhecimento científico.  
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Somando-se à essas avaliações, em reunião da CPG, as comissões 

responsáveis por subsidiar a autoavaliação, a partir da apresentação de 

diagnósticos e análises de dados coletados, apresentaram as ações realizadas 

em 2020. Contudo, cumpre esclarecer que algumas ações estabelecidas em 

2019 foram impactadas pela pandemia da Covid-19. Nesse sentido, destaca-se 

em 2020 os seguintes resultados:  

1. Comissão de autoavaliação definiu, elaborou, sistematizou e apresentou 

os instrumentos aos procedimentos da autoavaliação; conduziu as 

reuniões para apresentação dos resultados alcançados por cada uma das 

comissões quanto aos pontos positivos e negativos do Programa, de 

acordo com as temáticas levantadas. 

2. A Comissão de avaliação de disciplinas e estrutura pedagógica do 

programa apresentou em reunião da CPG diagnóstico do quadro de 

ofertas de disciplinas obrigatórias e de caráter transversais do PPGeo. A 

partir da realização desse levantamento destacou-se, por um lado, que as 

disciplinas eletivas contemplam as linhas de pesquisa do Programa e, por 

outro, a existência de disciplinas, na matriz curricular, não ofertadas no 

quadriênio (2017-2020). O debate sobre essa temática ressaltou a 

necessidade de ampliar as discussões em torno das disciplinas para as 

discussões sobre concepção de formação do discente no programa, 

fortalecendo a indicação da PRPG de que os programas da UFG 

elaborassem seus respectivos Projetos Político Pedagógico. O PPGeo 

acatou essa orientação e postulou em seu planejamento estratégico sua 

elaboração para o ano de 2021.  

3. A comissão de análise e avaliação dos Projetos de Pesquisa 

apresentou em reunião resultado do levantamento das informações acerca 

dos projetos de pesquisa e a respectiva participação dos docentes. Como 

ponto positivo, elucidaram o fato de todos os professores do Programa 

integrar equipes em mais de 1 projeto de pesquisa; dentre os DPs apenas 

2 não coordenam projetos, mas participam em mais de 1 projeto, inclusive 

com financiamento e são sub-coordenadores. Apontaram como positivo o 

fato dos DPs coordenar e/ou participar em mais de 1 projeto com 

financiamento. Como ponto negativo, elucidaram a necessidade de 

incentiva a integração dos discentes de graduação e pós-graduação nos 
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projetos desenvolvidos no âmbito do PPGeo. Apresenta como objetivo 

para 2021, ampliar integração de docentes e discentes do PPGeo 

engajados em projetos de pesquisas e parcerias já em vigor; atualizar um 

banco de dados sobre diagnóstico de pesquisas realizadas no IESA; 

qualificar áreas de pesquisas envolvidas nos projetos em andamento no 

IESA. Como metas vincular todos os professores do PPGeo a projetos de 

pesquisa com parcerias visando ampliar esta dimensão no quadriênio 

2021-2024; manter atualizado o cadastro de pesquisa e pesquisadores do 

IESA; e realizar a espacialização cartográfica das áreas de pesquisa 

e possíveis redes desenvolvidas no PPGeo, em 2021. 

4. A comissão de análise dos Projetos de Extensão apresentou em 

reunião análise geral do envolvimento dos discentes em projetos de 

extensão. Como resultado, ficou evidenciado como ponto positivo a grande 

participação dos docentes em ações de extensão a partir dos projetos 

cadastrados, mas como ponto negativo a necessidade de estruturar as 

informações de extensão no Programa. Como metas, dar continuidade no 

inventário das ações de extensão realizadas no âmbito do Programa, 

iniciada em 2020, mas duramente afetada devido as intercorrências do ano 

pandêmico, dentre as metas para 2021: promover a divulgação da 

inserção das ações de extensão do Programa, para alcançar maior 

articulação do PPGeo com a comunidade externa à UFG e com outras 

instâncias da universidade; verificar o impacto das ações de extensão 

realizadas no âmbito do PPGeo junto à sociedade, com aplicação de 

instrumentos de avaliação da extensão aos sujeitos envolvidos. 

5. A Comissão de avaliação do Perfil e Produção Docente evidenciou que 

a produção intelectual dos docentes em 2020 cresceu em relação aos 

demais anos do quadriênio, sendo que em 2020 foram 474 produtos; em 

2019 - 350; no ano 2018 - 398 e em 2017 - 457 produtos. Em termos 

Produção em estratos superiores (A1 e A2) por ano, em 2020 foram 34 

produtos; em 2019 – 17; no ano 2018 – 24 e; em 2017 - 21 produtos. A 

comissão apontou, ainda, como ponto positivo a publicação dos docentes 

com pesquisadores internos e externo ao PPGeo, a ampliação da 

produção em coautoria com discentes e egressos, bem como o aumento 

da produção técnica. Os dados indicam crescimento significativo da 
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produção docente, inclusive internacional, com ressalva para a 

necessidade de ampliar ainda mais o equilíbrio da produção intelectual 

entre as linhas de pesquisa e entre os docentes do Programa.  Para o ano 

2021, a sugestão é que se faça esforço para ampliar a publicação em 

periódicos situados nos extratos superiores da Capes; buscar equilíbrio da 

produção intelectual entre os docentes. Como metas, quantificar as 

produções dos docentes, destacando as produções em extratos 

superiores qualis; demonstrar o nível de equidade entre as linhas de 

pesquisa do PPGeo no quesito produção qualificada; sistematizar dados 

da produção dos docentes do PPGeo para planejamento de ações a curto 

prazo (2021) e a médio prazo (para o quadriênio 2021-2024).  

6. A Comissão de diagnóstico dos Egressos atualizou o banco de dados 

dos egressos com informações sobre contatos, atuação profissional, 

dentre outras (Anexo 4 (2020) – Acompanhamento Egressos 2016-2020). 

Este banco de dados foi alimentado a partir da consulta ao currículo Lattes, 

por e-mail e por ligação. Para além do respectivo acompanhamento, 

ressalta-se, que por meio de formulário de google drive, foi solicitado que 

o egresso avaliasse sua formação no Programa, a partir da perspectiva 

das disciplinas ofertadas; da orientação recebida à condução da pesquisa 

da dissertação ou da tese; nas atividades de pesquisa e na participação 

em atividades complementares. Como resultado da respectiva consulta, 

os egressos elucidaram a excelência do Programa, conforme apresentado 

no item 1.1 deste relatório. A comissão dos egressos no ano de 2019 

obteve até 90% de retorno, mas em 2020, a devolutiva dos egressos foi 

menor, em torno de 29%. A devolutiva menor dos egressos em 2020 está 

associada ao fato de que a respectiva comissão utilizou como recurso para 

obter informações o lattes (muitas vezes não atualizado); e-mail – 

solicitando as informações e compartilhando formulário pelo google drive. 

Para o quadriênio 2021-2024, é necessário repensar as estratégias de 

acompanhamento dos egressos, haja vista que aquelas implementadas 

em 2019, demanda de equipe composta com maior número de integrantes. 

7. A comissão de Inserção Social do Programa, apresentou em reunião 

como ponto positivo a boa inserção social do programa, contudo destacou 

a necessidade de criar estruturas para o registro e a divulgação das ações. 
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A comissão elucidou o fato de que em função do ano atípico as ações da 

comissão foram duramente comprometidas. Contudo, apresentaram como 

ponto positivo o fato de que a insersão do Programa foi amplamente 

realizada a partir das lives, no total 91 ao longo do ano, com alcance para 

todas as regiões do Brasil, inclusive no exterior. Como metas indicou 

efetivar a participação de docentes e pós-graduandos em projetos e/ou 

iniciativas de comunidades, associações, ONG's, assembleias de bairro, 

de comunidades tradicionais, escolas etc, por meio de divulgação das 

iniciativas já realizadas por docentes dos programas ou de programas com 

atuação similar e de análise conjunta de potencialidades de intensificar 

ações pertinentes, em seminário específico com esse fim a ser realizado 

em 2022; e de incentivar a participação de maneira mais efetiva em 

publicações e projetos audiovisuais mais abertos e com linguagem mais 

acessível, a exemplo das mídias digitais, impressas, televisivas, etc., por 

meio de divulgação dessas possibilidades em reuniões do PPGeo.  

8. A Comissão de Internacionalização considerou que houve avanços nas 

tratativas em relação as disciplinas em línguas estrangeiras junto ao corpo 

docente do PPGeo e a Diretoria de Relações Internacionais da 

Universidade Federal de Goiás (DRI/UFG), com destaque para a tradução 

do portal de acesso na internet em mais de 5 idiomas. Outras ações dizem 

respeito à tradução de planos de ensino e documentos em geral para o 

idioma inglês, em andamento, bem como a divulgação do Programa em 

mídias digitais nos respectivos idiomas. Embora as metas relativas aos 

deslocamentos interinstitucionais tenham sido inviabilizadas em 2020, 

houve ações, em formato remoto, liderados por docentes do PPGeo, com 

países da América Latina (México), África (Moçambique), e Europa 

(Escócia, França). Ressalta-se que a Comissão de Internacionalização 

tem, conforme apresentado no item 1.3, contribuído na elaboração do 

projeto de internacionalização do PPGeo com vistas a ser implementado 

a médio e longo prazo no quadriênio 2021-2024, enquanto tática do 

Planejamento Estratégico. Assim como evidenciado em 2019 a comissão 

considerou como ponto positivo a boa inserção internacional do PPGeo 

em parcerias e cooperação, bem como a participação do corpo discentes 

no programa PSDE da Capes. Como ponto negativo destacou o domínio 
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da língua estrangeira. Como metas, as de elaborar projeto de 

internacionalização do PPGeo; incentivar a oferta de disciplinas em 

línguas estrangeiras, a partir do estímulo permanente para que os 

docentes do PPGeo (permanentes, colaboradores e visitantes) elaborem 

Planos de Ensino de forma bilíngue, de forma a atrair e contemplar 

estudantes estrangeiros, oriundos de universidades que possuem 

convênios ou acordos de cooperação com a UFG; viabilizar o ingresso de 

estudantes estrangeiros no programa, tanto no nível mestrado quanto 

doutorado, a partir do processo seletivo e da criação de comissões de 

acolhimento para estudantes e docentes estrangeiros que se vincularem 

ao PPGeo na condição de estudantes ou professores visitante, bem como 

demais dimensões para ambientação dos estrangeiros, como por 

exemplo, a criação de grupos de estudos bilíngues no PPGeo e na UFG; 

incentivar a realização de estágio sanduíche no formato de orientação 

cotutela, a partir da ampliação de convênios com universidades 

estrangeiras, de forma que seja viabilizado a dupla titulação dos 

doutorandos; por fim, a meta de consolidar a atuação da comissão de 

internacionalização do PPGeo com vistas a oferta de treinamentos 

sistêmicos para fomentar a interação internacional dos discentes do 

PPGeo, seja no âmbito da participação em eventos, missões de trabalho 

e outras formas de constituição de redes internacionais de pesquisa, para 

fomentar o incremento de formação em estágios sanduíche e doutorado 

cotutela, assim como estágio pós-doutoral dos docentes do programa. 

9. A Comissão Administrativa apresentou em reunião que as ações ao 

longo do ano atenderam às demandas da coordenação, sempre que 

solicitada; considerou que sua atuação junto à coordenação permitiu que 

questões administrativas e pedagógicas fossem tratadas a partir de debate 

e de decisões coletivas, o que favoreceu a busca de soluções, 

contemplando a unidade Pós-Graduação e Instituto (IESA). Como metas 

para 2022, estabeleceu-se a continuidade do auxílio à coordenação nas 

decisões sobre casos omissos ao Regulamento do Programa ou às 

Resoluções internas; definição de objetivos a serem alcançados pelo 

PPGeo; apoio à coordenação do programa na construção e apresentação 

de políticas, programas e ações para a pós-graduação.  
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10. A Comissão de bolsas e acompanhamento discente, apresentou em 

reunião que as atividades desenvolvidas pela comissão tiveram impacto 

positivo na formação dos estudantes e na atuação pedagógica do 

programa visto que as ações implementadas permitiram que os alunos se 

mobilizassem ao longo do ano para a realização das atividades exigidas 

por bolsistas, não bolsistas, a exemplo das atividades complementares, as 

publicações e o estágio docência. E como metas para 2022, as de 

distribuir as bolsas provenientes das agências de fomento à 

pesquisa, ancorado sempre nas resoluções vigentes e procurando 

fortalecer as três linhas de pesquisa do PPGeo; analisar e acompanhar as 

atividades dos bolsistas relacionadas à produção científica; participação 

nas atividades complementares; realização do estágio docência; apoio às 

demandas dos discentes bolsistas fazendo a interlocução com a 

coordenação e; estabelecer critérios democráticos de avaliações aos 

estudantes tendo como perspectiva a qualificação da formação discente e 

o crescimento do PPGeo.  

11. Comissão de Acompanhamento das Ações Afirmativas. Esta 

comissão, criada em 2109, em 2020 não avançou nas tratativas de ações 

específicas do PPGeo para acompanhar alunos Ações Afirmativas (PPI), 

contudo, em função de demanda apresentada na PRPG a partir da 

realização de um evento que visa discutir além do ingresso a 

permanências de PPI na pós-graduação, a referida comissão irá construí, 

em 2022, em conformidade com diretrizes apontadas pela CAPES e 

PRPG, plano de ação que contemple política de entrada, permanência e 

acompanhamento dos respectivos discentes no Programa. 

Ressalta-se que a avaliação realizada no final do ano 2017, como uma primeira 

iniciativa para obter o diagnóstico dos pontos forte e fracos do PPGeo e mais 

bem estruturada em 2018, resultou no estabelecimento de metas que 

impulsionaram ações implementadas ao longo de 2018, 2019 e 2020, as quais 

surtiram efeito positivo nos resultados do programa, observados especialmente 

no aumento significativo da produção intelectual; nas ações de 

internacionalização, inserção social e visibilidade do programa, bem como de 

outros itens e subitens apresentados nesse relatório. É neste contexto, que o 
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Programa, no final de 2020, com o apoio institucional, estruturou o projeto de 

Autoavaliação de forma mais orgânica e completa, articulando ações referentes 

a diferentes demandas do programa, conforme pode ser observado a seguir. 

1.4.4 Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do 

programa, com foco na formação discente e produção intelectual 

Projeto de Autoavaliação do PPGeo para o quadriênio (2021-2024) 

O projeto de Autoavaliação do PPGeo para o interstício 2021-2024 segue 

orientação quanto a conceito, procedimentos e instrumentos, conforme Kells 

(1995). Para além dos apontamentos teóricos contempla os marcos de 

referência a partir do Documentos de Área (CAPES 36); Ficha de Avaliação da 

Área; Relatório do GT de Autoavaliação; e o apoio da PRPG/UFG por meio do 

Programa de Apoio à Gestão na Pós-Graduação (PAG-PG). O roteiro da 

Autoavaliação no PPGeo encontra-se em fase de estruturação e está proposto 

4 etapas: 

Etapa 1 – contempla Política e Propostas da Autoavaliação: 

1 – Criação de comissão de autoavaliação (CAA): o coordenador do PPG 

indica e submete à aprovação do colegiado os membros da comissão, composta 

por docente, discente, técnico administrativo e egresso. Fase já concluída pelo 

PPGeo. 

2 – Elaboração de pré-proposta de plano de autoavaliação: comissão (CAA), 

elabora proposta de avaliação, levando em conta a missão do PPG; PDI 

institucional; Documento de Área (Geografia, 36); avaliação do Programa pela  

CAPES, quadrienal anterior e atual. Em fase final de elaboração. 

3 – Aprovação do plano de autoavaliação: submetido ao colegiado da PPGeo 

para discussão e aprovação. O plano de Autoavaliação deverá ser publicizado 

na página do programa. Previsão para o cumprimento desta etapa 2021.2. 

Etapa 2 – Procedimentos e Instrumentos: contempla as fases: 

a) Procedimentos para coleta dos dados - realizada por meio das 

comissões existentes (Internacionalização, Produção Intelecutal; 

Projetos de Pesquisa e de Extensão; Inserção Social; Formação; 
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Acompanhamento de egressos), utilização de recursos como 

entrevistas (google drive); reuniões e; oficinas; está sendo realizada 

no contexto de cada comissão 

b) Sistematização da coleta dos dados: análise quali-quantitativa de cada 

um dos eixos; está sendo realizada no contexto de cada comissão 

c) Publicização em Seminário as questões que emergiram nos itens “a” 

e “b”. Está sendo realizada em seminários, reuniões e plenárias da 

CPG 

Etapa 3 – Resultados: elaboração do relatório parcial do processo de 

autoavaliação destacando potencialidades, fragilidades evidenciadas e ações 

futuras. Será realizado ao longo de todo o processo de autoavaliação 

a) Etapa 4 - Publicização e estabelecimentos de metas futuras: 

contempla a publicização dos resultados das fases anteriores através 

de Seminário integrador (docentes, discentes, técnicos 

administrativos), com vistas a ajustar e aprovar medidas a serem 

tomadas para melhoria do Programa; indicações de ações e traçado 

de metas futuras. As metas estão sendo apresentadas no contexto de 

cada comissão e a publicização dos dados será realizada tendo por 

subsídio o site do PPGeo e os debates em seminários, reuniões e 

plenárias convocadas para essa finalidade. 

A seguir apresenta-se as informações referente ao Quesito 2, referente a 

Formação no Programa e respectivos indicadores. 

QUESITO 2 FORMAÇÃO 

2.1. Qualidade e adequação das teses e dissertações ou equivalentes em 

relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa 

Neste item apresenta-se a qualidade e adequação das teses e dissertações 

defendidas no âmbito do Programa. 

2.1.1 Análise da adequação de uma amostra aleatória das dissertações e 

teses às linhas de pesquisa do Programa  

Do total de 31 teses e dissertações defendidas no PPGeo em 2020, 19 

correspondem a teses (61%) e 12, a dissertações. De esse universo de 31 

volumes defendidos em 2020, foi aplicado um algoritmo de geração de números 
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aleatórios em um editor de planilhas, reclassificando-as em ordem crescente, 

sendo selecionadas os primeiros 20% desse total (6 volumes) para serem a 

amostra aleatória de dissertações e teses. Dessa seleção aleatória, foram 

excluídas as teses e dissertações indicadas pela equipe do PPGeo entre as 

melhores, por essas serem consideradas no item seguinte (2.1.2). O algoritmo 

aleatório não usou nem a linha e nem o nível para definir sua amostra, já que 

são dois elementos que tiram a verdadeira aleatoriedade da amostragem que 

sairia do universo de 31 volumes para não mais do que 5. Os volumes definidos 

aleatoriamente, listados de acordo com o ranqueamento aleatório, são 

apresentados abaixo:  

1) Andrea Maciel Lima, dissertação na linha ‘Análise ambiental e tratamento da 

informação geográfica’, intitulada ‘Avaliação de geodiversidade do município de 

Caiapônia – GO’, orientada pela professora Cláudia Lima, com as seguintes 

palavras-chave: avaliação de geodiversidade, inventário de patrimônio, índice de 

geodiversidade; 

2) Ubiratan Francisco de Oliveira, tese na linha ‘Dinâmica socioespacial’, 

intitulada ‘Cartografias ontológicas de educadoras do campo da região do Bico 

do Papagaio-TO: O desvelar do Ser Estar da mulher na formação docente em 

Educação do Campo’, orientada pelo professor Eguimar Chaveiro, com as 

seguintes palavras-chave associadas: Cartografia social, Histórias de vida, 

Ontologia, Educação do Campo e Território Social; 

3) Igor Brandão de Lucena, dissertação na linha ‘Análise ambiental e tratamento 

da informação geográfica’, intitulada ‘Análise comparativa entre o modelo de 

fragilidade ambiental urbana e o modelo de vulnerabilidade natural à perda de 

solo na bacia do ribeirão Anicuns, Goiania/GO, orientada pela professora 

Gislaine Luiz, com as palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica, 

fragilidade ambiental, vulnerabilidade ambiental, análise integrada, 

planejamento ambiental; 

4) Tiago Felis Pinheiro, dissertação na linha de ‘Ensino-Aprendizagem em 

Geografia’, intitulada ‘As práticas espaciais cotidianas na cidade de Goiânia 

como referência para o ensino de Geografia’, orientada pelo professor Vanilton 

Souza, com as palavras-chave: práticas espaciais cotidianas na cidade, ensino 

de Geografia, mediação didática; 
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5)Flávio Marcos Gonçalves de Araújo, dissertação na linha de ‘Dinâmica 

socioespacial’, intitulada ‘A organicidade do movimento terra livre em Goiás: 

espacialização e territorialização entre 2008 e 2017’, orientada pelo professor 

Adriano Oliveira, com as seguintes palavras-chave: terra livre, movimento social, 

classe social, território, Goiás; e 

6) Hellbia Samara Moreira de Carvalho Rodrigues, tese na linha de ‘Análise 

ambiental e tratamento da informação geográfica’, intitulada ‘ANÁLISE 

GEOESPACIAL DO PROCESSO EROSIVO HÍDRICO LINEAR NO ESTADO DE 

GOIÁS E DISTRITO FEDERAL’, orientada pela professora Selma Simões de 

Castro, com as seguintes palavras-chave: erosão hídrica linear, ravinas e 

voçorocas, isodensidades de focos erosivos, áreas críticas, condicionantes, 

compartimentação morfopedológica, suscetibilidades. 

A amostra contém 3 volumes da linha de Análise ambiental e tratamento da 

informação geográfica (2M/1D), 2 volumes da linha de Dinâmica Socioespacial 

(1M/1D) e 1 volume da linha de Ensino e Aprendizagem em Geografia (1M). Os 

seis exemplos selecionados aleatoriamente estão adequados à área de 

concentração do programa: ‘Natureza e produção do espaço’ por terem seus 

objetos de estudo e o método científico direcionados para a produção do espaço, 

sendo pesquisas de caráter eminentemente geográfico, até mesmo a pesquisa 

da linha de ensino e aprendizagem em Geografia. Essas pesquisas também se 

adequam a suas respectivas linhas por, em geral, as linhas serem definidas por 

áreas da Geografia, sendo que a linha de Dinâmica Socioespacial engloba a 

Geografia Humana e a Regional, a linha de Análise Ambiental e Tratamento da 

Informação Geográfica, engloba a Geografia Física e, em partes, a Geografia 

Regional, a depender do método de análise adotado para tratar a informação 

geográfica, e, por fim, Ensino e Aprendizagem em Geografia, que atravessa 

todas as áreas de Geografia a partir do prisma da Educação. 

A produção técnica e científica dos (as) discentes que se titularam em 2020 

corresponde a 21 produtos, predominando artigos científicos (15), seguidos de 

dois (2) trabalhos em anais, dois (2) livros, uma (1) apresentação em evento. A 

expectativa é que esse valor relativamente baixo seja recuperado em 2021, pois 

para marcar a defesa é necessário que os (as) discentes tenham submetido ao 

menos um (1) manuscrito científico à periódicos com estrato superior a B2.  
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No quadriênio, em síntese, foram defendidas um total de 91 dissertações, sendo 

29, em 2017; 21, em 2018; 20, em 2019; e 21, em 2020, e 87 tese, sendo 21, 

em 2017; 20, em 2018; 34, em 2019; e 12, em 2020. Observa-se que houve um 

claro equilíbrio ao longo do quadriênio, exceto pela concentração de defesas de 

doutorado em 2019, em detrimento de 2020. As defesas de doutorado previstas 

para o ano de 2020 foram prejudicadas pelos impactos da pandemia na pós-

graduação com um aumento do número de pedidos de prorrogação, justificando-

se queda na defesa de teses no PPGeo para 2020. 

2.1.2. Análise qualitativa das 3 melhores teses e dissertações indicadas 

pelos PPG na plataforma 

No início de 2021, tão logo todas as bancas tivessem sido realizadas e os 

volumes finais entregues, a coordenação do PPGeo realizou, junto a cada uma 

das três linhas, a eleição das melhores teses e dissertações. A eleição foi 

conduzida pelos representantes de linha junto a seus colegas que apresentaram 

suas indicações e respectivos pareceres. De maneira geral, os seis volumes 

indicados têm como principal elemento aglutinador o fato de, em todos eles, 

serem pesquisas aplicadas em diferentes regiões. Esse elemento de 

convergência evidencia que a integração e contribuição real para com a 

sociedade é um marco na condução científica de excelência do PPGeo. 

A linha de Ensino e Aprendizagem em Geografia indicou a tese intitulada: 

‘Imagens e mediações simbólicas no ensino de Geografia: a fotografia na 

aprendizagem urbana’, de autoria de Mateus Marchesan Pires, tendo sido 

orientado pela professora Lana Cavalcanti. A tese analisa imagens fotográficas, 

como mediadoras na produção de conhecimentos geográficos, orientando-se 

pela teoria histórico-cultural da aprendizagem. Com essa base, a pesquisa 

buscou tensionar o papel das fotografias na construção de novos olhares sobre 

as paisagens urbanas e a presença desse recurso visual no cotidiano das aulas 

de Geografia. O estudo foi conduzido em duas cidades do interior do Paraná 

(Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão), tendo sua originalidade ao 

demonstrar com dados empíricos as dificuldades e potencialidades de um 

trabalho com fotografias para que os alunos possam formar conceitos referentes 

à cidade e ao espaço urbano. A pesquisa destaca-se por ser um estudo 

qualitativo, do tipo colaborativo. Este trabalho, enfim, será importante referencial 
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na área do ensino de Geografia, por abordar o potencial da fotografia como 

mediação no processo de aprendizagem em Geografia, para além da mera 

ilustração de conteúdos escolares. Esse volume foi indicado por uma comissão 

específica composta por discentes e docentes do programa também para 

concorrer ao Prêmio Melhor Tese da CAPES representando o PPGeo. 

A linha de Ensino e Aprendizagem em Geografia indicou também a dissertação 

intitulada ‘A potencialidade da rede hidrográfica no ensino de Geografia para a 

compreensão da espacialidade em Caldas Novas, GO’, de autoria de Camylla 

Silva Otto, tendo sido orientada pela professora Eliana Martha Barbosa de 

Morais. A dissertação tem Importância temática para a área de Ensino de 

Geografia, por haverem lacunas evidentes sobre o ensino de águas superficiais 

e subterrâneas no Ensino de Geografia. Ainda, a área objeto de estudo, o 

município de Caldas Novas, é considerada a maior estância hidrotermal do 

mundo. A pesquisa se destaca por nela ter havido a convergência real de 

componentes físico-naturais e sociais na análise geográfica no contexto do 

Ensino de Geografia. Assim, a pesquisa cumpre um papel de atender uma 

demanda local/regional pela natureza aplicada da pesquisa e 

nacional/internacional por seu caráter conceitual das discussões apresentadas. 

A linha de Dinâmica Socioespacial indicou a tese intitulada ‘Os sujeitos do 

trabalho mistificados pela apropriação da concepção de nova classe média: 

contrarreformas, perda de direitos e desafios para classe trabalhadora’, de 

autoria de Renatha Cânida da Cruz e orientada pelo professor Marcelo 

Mendonça. O tema, por si só, já evidencia a importância e a atualidade da 

pesquisa: a contribuição da pesquisa acadêmica para a sociedade de forma 

direta em um tema sensível a vivência no trabalho. A tese investiga os elementos 

que incentivaram a aprovação de leis que ‘expropriaram’ direitos dos 

trabalhadores, os quais não reagiram ou resistiram a essas mudanças. Nesse 

quadro, são analisados os discursos de convencimento tanto repercutidos pela 

mídia quanto pelas instituições veiculados durante anos e colaborando para não 

criar resistência à mudança. O discurso da criação de uma ‘nova classe média’, 

contribuiu para aprovação de pautas neoliberais e redução da problematização 

sobre o mundo do trabalho. A discussão conceitual é embasada e dialoga com 

o estudo de caso de trabalhadores da Região Metropolitana de Goiânia. A 
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pesquisa, nesse sentido, apresenta destacada qualidade teórico-metodológica, 

tendo sido bem elaborada, tratando de um tema atual e sensível a população e 

sendo inovador por trazer a espacialidade para a discussão. 

A linha de Dinâmica Socioespacial indicou também a dissertação intitulada 

‘Modernização da mineração em Goiás e os efeitos territoriais da Orinoco Gold 

Limited no município de Faina/GO’, de autoria de Edgar da Silva Oliveira e 

orientada pelo professor Marcelo Mendonça. A pesquisa apresenta uma reflexão 

inédita sobre a mineração e seus efeitos socioambientais no estado de Goiás. 

Cabe destacar o resgate histórico da participação do Estado de Goiás na 

mineração e a atualidade em apresentar as transformações espaciais derivadas 

de atividade de mineração no município de Faina/GO. O trabalho transita entre 

uma pesquisa geohistórica e um estudo de caso, que é emblemático no contexto 

regional e até mesmo nacional da mineração. O trabalho também faz uma 

discussão investigativa sobre os problemas ambientais derivados da mineração 

em Faina. Assim, a pesquisa cumpre bem o que é esperado de uma dissertação 

de mestrado. 

A linha ‘Análise ambiental e tratamento da informação geográfica’ indicou a tese 

intitulada ‘Spillovers espaciais da criminalidade na Região Integrada para 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno: uma análise de crimes contra a 

pessoa e contra o patrimônio, conduzida por Luciano Pereira da Silva e orientada 

pelo professor Ivanilton Oliveira. O trabalho se insere na linha por ser baseado 

explicitamente no tratamento da informação geográfica, sendo uma temática de 

grande relevância: a distribuição espacial e da difusão da criminalidade no 

entorno das grandes cidades brasileiras. O trabalho faz uso da geoestatística e 

do geoprocessamento a partir de dados socioeconômicos para descrever e 

analisar a espacialização de crimes contra a pessoa, de 2010 a 2017, e contra o 

patrimônio, em 2017 e 2018, na Região Integrada para Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. O autor constata que as taxas de crimes 

não se distribuíram aleatoriamente no espaço, concentrando-se nos municípios 

limítrofes e mais próximos do DF. Constata, ainda, que as principais vítimas dos 

crimes contra a pessoa são jovens do sexo masculino, negros e pardos, 

atingidos por armas de fogo. As regiões mais afetadas apresentam urbanização 

descontrolada e infraestrutura urbana precária. Do ponto de vista formal, o 
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trabalho é bem organizado, bem apresentado e bem ilustrado, além de fazer uso 

de técnicas robustas de estatística espacial. Faz uso de fontes bibliográficas 

atuais, sendo seu embasamento teórico fundamentado em bibliografia nacional 

e internacional. 

A linha ‘Análise ambiental e tratamento da informação geográfica’ indicou 

também a dissertação intitulada ‘A influência da estrutura urbana e dos fatores 

geoambientais no clima urbano de Itumbiara/MG’, conduzida por Ana Cristina 

Araújo Foli e orientada pela professora Gislaine Luiz. A temática do trabalho é 

clima urbano e dinâmica de ilhas de calor em uma cidade média. Foi analisada 

a influência dos fatores geoambientais (relevo, altitude, orientação das vertentes, 

vegetação, uso e ocupação do solo) e urbanos (impermeabilização, padrão 

construtivo, espaços livres/construídos, fluxo de veículos) em parâmetros 

meteorológicos na cidade de Ituiutaba-MG, permitindo a identificação de ilhas de 

calor urbanas, considerando o ano de 2019. O trabalho integra dados obtidos 

em campo, dados secundários de Estação Automática e análise de cartas 

sinóticas e de imagens de satélite. O trabalho mostra que as características 

urbanas foram preponderantes para explicar a variação dos parâmetros 

meteorológicos no tempo e no espaço, tendo os aspectos geoambientais um 

peso secundário. Não foi possível afirmar que o clima de Ituiutaba apresenta 

condições específicas para formação de ilhas de calor, mas foi constatada 

tendência de aquecimento em ambientes mais urbanizados. O trabalho é bem 

estruturado, bem ilustrado e bem apresentado. 

Em ambos volumes indicados pela linha de Ensino e Aprendizagem em 

Geografia, destaca-se a capacidade de fazer uma boa discussão 

conceitual/teórica a partir das questões práticas da vivência em sala de aula, 

ainda assim, mantendo as contribuições práticas para a comunidade de onde os 

estudos foram realizados. Os dois volumes indicados pela linha de Dinâmica 

Socioespacial cumprem um papel que é histórico na Geografia: tratar de temas 

sensíveis a sociedade que são tratados no senso comum com um viés do 

discurso hegeônico, elucidando as questões e apresentando seu engajamento 

social como forma de integrar-se para além dos limites da pesquisa acadêmica. 

Os volumes indicados pela linha de Análise ambiental e tratamento da 

informação geográfica mostram que os melhores trabalhos da linha 
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correspondem a pesquisas de ponta tanto pela temática, quanto pelas técnicas 

aplicadas, não deixando a desejar em nada às pesquisas conduziras na América 

Latina. 

2.1.3. Diversidade institucional e qualificação acadêmica dos membros da 

banca 

Foram realizadas 19 bancas de mestrado e 12 de doutorado durante o ano de 

2020, sendo que, para as bancas, sempre contou-se com a participação de um 

membro externo à própria unidade (IESA) para evitar endogenia institucional e 

fomentar o intercâmbio de ideias entre pesquisadores que contribuíssem 

largamente para a pesquisa durante a defesa. Assim, tivemos 45 examinadores 

externos em nossas bancas de defesa, entre bancas de mestrado (1 examinador 

externo) e doutorado (2 examinadores externos). Esses examinadores estavam 

lotados, no ato da defesa, em 22 diferentes instituições de ensino e pesquisa de 

todas as regiões do país, 2 lotados em universidades da América Latina e uma 

instituição privada com fins lucrativos lotada em Goiás. 

Esses examinadores estavam lotados em 23 instituições diferentes localizadas 

em todas as regiões brasileiras, sendo 5 instituições de ensino superior (IES) de 

Goiás (UFG, UEG, UFCAT, UFJ e UNIEVANGELICA); 3 lotados em IES das 

outras unidades da federação na Região Centro-Oeste (UnB, UFMS e UFMT); 7 

IES na Região Sudeste, sendo 4 em Minas Gerais (UEMG, UFMG, UFU e UFJF) 

e 3 em São Paulo (UFSCAR, UNESP-PP e UNICAMP); 5 IES, no Nordeste 

(UFAL, UFBA, UFCE, UFRN e URCA), 2, localizadas na Região Norte (UFT e 

UNIFESSPA) e 1, na Região Sul (UFRGS), ainda contando com a participação 

de um membro ligado a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Esse 

quantitativo mostra que o PPGEO conta com a colaboração de doutores das 

principais IES de Goiás, na escala local; regionalmente, de todas as UF do 

Centro-Oeste; nacionalmente, de todas as regiões do país; e internacionamente, 

com participação de membros de IES da América Latina. 

Ainda assim, observa-se que a capilaridade do PPGEO para convidar os 

membros das bancas está diretamente relacionada a questões espaciais e 

também de gravidade exercida pelas univeridades dos estados limitrofes de 

maior peso (MG e SP). Por outro lado, predomina a participação de membros de 
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bancas lotados na UFG e UEG, especialmente em campus em Goiània ou 

cidades próximas. Essa tendência é uma clara resposta a restrição orçamentária 

que obriga aos programas a, historicamente, despenderemseus recursos ao 

longo do ano à conta gotas. 

Apenas 3 bancas de mestrado e 2 de doutorado foram realizadas no formato 

presencial e contaram com a participação de 6 membros vinculados a IES de 

fora do estado, inclusive um internacional (UNESP-PP, UFT, UFU, UFMT e 

UBAires), outras 2 bancas (2M/2D), realizadas remotamente após o início do 

isolamento social, já tinham sido marcadas antes, contado com a participação 

de 5 membros externos de outros estados (UFMS, UNESP-PP, GEOTEC, 

UFSCAR)e as demais 20 já foram concebidas para ambiente digital, já sendo 

uma adaptação ao modelo remoto imposto pelo isolamento social. 

A formação doutoral dos membros das bancas foi, majoritariamente, em 

Geografia, como já seria esperado, cumprindo o papel de fomentar o diálogo 

sobre o conhecimento geográfico no cenário nacional e internacional. Apesar 

disso, o caráter multidisciplinar de algumas temáticas desenvolvidas nas linhas 

de pesquisa do PPGeo permitiu que outros perfis fora da Geografia 

participassem das bancas. Essa diversidade formacional dos membros das 

bancas foi predominante nas bancas de doutoramento, onde 7 das 12 bancas 

contaram com ao menos um membro com formação doutoral diferente da 

Geografia. Foram doutores e doutoras em Geologia, em Educação, Pedagogia, 

em Ciências, em Economia, em Ciências Sociais, em letras, em História, em 

Ciências dos Solos. Essa predominância de membros com doutorado em outras 

áreas que não a Geografia em bancas de doutoramento evidencia que as 

pesquisas conduzidas nesse nível estão na fronteira do conhecimento 

disciplinar, requerendo, portanto, diálogo com outras áreas do conhecimento 

(Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Exatas e da Terra, por exemplo). 

Finalmente, durante o ano de 2020, os membros das bancas realizadas no 

âmbito do PPGeo teve forte diversidade institucional: dos 24 membros externos 

ao programa das bancas de doutoramento, 22 foram externos a própria UFG 

(92%), 1 externo a unidade acadêmica onde o programa está vinculado e apenas 

1 integra o quadro de docentes da unidade. Ainda, dessses 24 membros 

externos 19 estão lotados em instituições fora do estado de Goiás (79%). No 
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caso das bancas do nível mestrado, dos 19 membros externos, 16 foram 

externos a UFG (84%), enquanto predominaram membros vinculados a 

instituições de Goiás (13 entre os 19 – 68%). A diversidade institucional, 

geográfica e na qualificação acadêmica dos membros das bancas são resultados 

da política do programa em ampliar sua inserção internacional, nacional e 

regional, criando e fortalecendo conexões com instituições e pesquisadores 

nessas três escalas. 

2.2 - Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos 

Este item apresenta a produção intelectual de discentes e egressos. Ressalta-

se que o Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) do Instituto de 

Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás tem estimulado a 

publicação intelectual qualificada de discentes e egressos. Dentre as ações que 

estimulam o desenvolvimento e ampliação dessa produção destacam-se os 

seguintes:  

1) Submissão de artigo, preferencialmente escrito em coautoria com o 

orientador ou orientadora, em periódico classificado no Qualis Capes 

como B3 ou maior, no caso do Mestrado, o que está previsto no Artigo 1, 

parágrafo 2 da Resolução CPG/IESA Nº 001/2019 como critério para 

qualificação; 

2) submissão de artigo, preferencialmente escrito em coautoria com o 

orientador ou orientadora, em periódico classificado no Qualis Capes 

como B2 ou maior, no caso do Doutorado, o que está previsto no Artigo 

1, parágrafo 2 da Resolução CPG/IESA Nº 001/2019 como critério para 

qualificação; 

3) Defesa de mestrado mediante a publicação de um artigo, 

preferencialmente escrito em coautoria com o orientador ou orientadora, 

em periódico classificado no Qualis Capes como B3 ou maior, critério que 

consta no Artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução CPG/IESA Nº 001/2019; 

4) Defesa de doutorado mediante a publicação de um artigo e submissão de 

um segundo, preferencialmente escrito em coautoria com o orientador ou 

orientadora, em periódico classificado no Qualis Capes como B2 ou 
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maior, critério que consta no Artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 

CPG/IESA Nº 001/2019; 

5) Incentivo à produção e publicação de capítulos de livros e livros entre 

discentes e docentes do programa com apoio financeiro para realização 

de revisões e/ou traduções; 

6) Incentivo à produção de artigos científicos em versão bilíngue entre 

discentes e docentes do programa para publicação em periódicos 

indexados com apoio financeiro para realização de revisões e traduções. 

Os esforços que o Programa vem demonstrado no sentido de incentivar a 

produção tanto de discentes como de egressos tem se refletido especialmente 

na qualidade das publicações (Anexo 11 (2020) - Produção discentes e 

egressos). Quanto ao total geral, a análise dos dados levantados revela uma 

queda na produção total entre 2019 e 2020, o que guarda relação com a crise 

ocasionada pela pandemia da Covid-19 que acometeu o país e o mundo. Em 

2019 os discentes e egressos somaram 559 publicações. Em 2020 esse dado 

caiu para 226.  

Apesar disso, a participação de discente no total das produções, aumentou em 

2020. Em 2019, da produção total, os egressos tiveram participação de 53,13% 

e os discentes de 46,8%. Em 2020, com uma quantidade de 167 produtos, os 

discentes somaram participação de 73,9% das produções. Os egressos, 

portanto, registraram maior queda, com 59 produtos (somando apenas 26,11% 

de participação do total). Isso significa que a queda na produção foi maior entre 

os egressos. Os motivos são bastante relativos, porque dependem, por exemplo, 

do tempo de recebimento de um manuscrito por parte de um periódico e o tempo 

de resposta após avaliação. Mesmo sendo aprovados, há artigos que ainda 

aguardam tempo que ultrapassa os 12 meses para a sua publicação. Também 

é possível que, não tendo a obrigação acadêmica de publicar ou submeter um 

artigo, o egresso postergue o envio, especialmente motivado por diferentes 

causas da pandemia e/ou atuação profissional.  

Da produção total em 2020, 189 (ou seja, 86,62%), foram de produção 

bibliográfica e o restante 37 (ou seja, somente 16,37%), foram de produção 

técnica. Das 189 produções bibliográficas como autor principal 131 são de 
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discentes (69,3%) e, 58 de egressos (30,7%). Das 37 produções técnicas como 

autor principal 36 são de discentes (97,3%) e, somente 1 de egresso (2,7%). Do 

total entre produções bibliográficas e técnicas, 103 produções (45,57%) foram 

provenientes da Linha de Pesquisa Dinâmica Socioespacial, 78 (34,51%) da 

Linha de Pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica e 

41 (18,14%) da Linha de Pesquisa Ensino-Aprendizagem de Geografia.  

É importante informar que como produções bibliográficas considerou-se: artigos 

em periódicos; artigos em jornal ou revistas; livrou ou capítulos de livros e 

trabalhos completos em anais de eventos científicos. Como produções técnicas 

considerou-se: apresentação de trabalhos; elaboração de cartas, mapas ou 

similares; cursos de curta duração ministrados; participação na organização de 

eventos; participação e programas de rádio ou TV; serviços técnicos e 

desenvolvimento de material didático e institucional.  

Das 226 produções em 2020, há destaque para os artigos em periódicos com 

ISSN, que totalizaram um montante 125 artigos (ou seja, 55,3% do total das 

produções). Desses, 76 são de discentes (60,8%) e 49 de egressos (39,2%), 

sendo 70 artigos (56%) da Linha de Pesquisa Dinâmica Socioespacial, 49 

(39,2%) da Linha de Pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica e 6 (4,8%) da Linha de Pesquisa Ensino-Aprendizagem de 

Geografia. A grande maioria, 82,7% dessa produção bibliográfica guarda relação 

com projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do PPGEO. 

Dos artigos publicados em periódicos, convém destacar o Qualis Capes das 

revistas. Foram 24 artigos, equivalente a 19,2% do total, publicados em revistas 

com Qualis Capes A1 e A2, sendo 5 (4%) publicações para o primeiro estrato e 

19 (15,2%) para o segundo. Desse montante, 16 são da Linha de Pesquisa 

Dinâmica Socioespacial, 7 da Linha de Pesquisa Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica e 1 da Linha de Pesquisa Ensino-

Aprendizagem de Geografia.  

Dessas publicações em revistas com Qualis A1 e A2, segue alguns exemplos. É 

o caso do artigo intitulado "Geodiversity geological and geomorphological of the 

municipality of Paraúna, central-southern Goiás state, Brazil”, de autoria do 

discente Bruno Martins Ferreira, da Linha de Pesquisa Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica. O artigo foi publicado na revista 
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Sociedade & Natureza (ISSN: 0103-1570) – Qualis A1 da Capes. Também há 

publicações em revistas estrangeiras bem avaliadas pela Capes, como exemplo 

do manuscrito intitulado “Índice de áreas verdes como uma estratégia ao 

desenvolvimento urbano sustentável das regiões Norte, Noroeste e Meia Ponte 

de Goiânia-GO, Brasil.” de autoria do discente Helci Ferreira Ramos da Linha de 

Pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica. O artigo foi 

publicado na revista Cuadernos de Geografia (ISSN: 0121-215X), com 

indexação Scielo e Qualis A2. Intitulado “Geografias criativas: afinidades 

experienciais na relação arte-geografia”, o artigo de autoria do discente Carlos 

Roberto Bernardes de Souza Júnior, da Linha de Pesquisa Dinâmica 

Socioespacial, foi publicado na revista Sociedade & Natureza (ISSN: 1982-4513) 

- Qualis A1.  

Entre os egressos, também se destacam artigos publicados em revistas 

estrangeiras muito bem avaliadas pela Capes. É o caso do artigo intitulado 

“Land-use dynamics in a Brazilian agricultural frontier region, 1985-2017”, tendo 

como autora principal a egressa Vanessa Cristina Lopes, da Linha de Pesquisa 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica. O artigo foi publicado 

na revista Land Use Policy (ISSN: 0264-8377) – Qualis A2. Também cita-se 

como exemplo o manuscrito da egressa Jorgeanny de Fatima Rodrigues 

Moreira, da Linha de Pesquisa Dinâmica Socioespacial. Intitulado “Turismo y 

desarrollo en la Comunidad Quilombola de Engenho II en Cavalcante, Goiás, 

Brasilsarollo en Engenho II, Cavalcante, Goiás – Brasil”, o artigo foi publicado na 

Revista Anales de Geografía de la Universidad Camplutense (ISSN: 0211-9803), 

com Qualis A2. Outro exemplo seria o artigo intitulado “Universalização da 

Educação Nos Municípios Brasileiros”, publicado na revista Mercator (ISSN: 

1984-2201) – Qualis A1 e de autoria do egresso Diego Pinheiro Alencar, da Linha 

de Pesquisa Dinâmica Socioespacial.  

Os Qualis mencionados nos exemplos citados dizem respeito ao que foi 

realizado pela Capes no quadriênio 2013-2016, tendo em vista que o Qualis 2019 

é considerado pela Capes como preliminar. Caso estivéssemos considerando o 

Qualis 2019, a quantidade de artigos do programa publicados em revistas com 

Qualis A1 e A2 seria maior (somando um total de 31 artigos, ou seja, 24,8%). 

Essa somatória não leva em consideração as revistas A3 e A4, tal como consta 
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na nova metodologia de avaliação do Qualis da Capes, uma vez que esses 

estratos corresponderiam aos estratos B1 e B2, respectivamente.  

Considerando as publicações em revistas B1, B2 e B3, a produção de discentes 

e egressos somou 56 publicações em 2020, o que equivale à 44,8% do total de 

publicações. Essas publicações estão assim divididas: B1 somou 25 publicações 

equivalente a 20,0% do total sendo, quinze (15) de discentes e dez (10) de 

egressos como autor principal. Destas 12 são da linha de pesquisa Dinâmica 

Socioespacial; 12 da linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da 

Informação Geográfica e 1 da linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem de 

Geografia).  

B2 somou 21 publicações equivalente a 16,8% do total, sendo quatorze (14) de 

discentes e sete (7) de egressos como autor principal.  Destas 11 são da linha 

de pesquisa Dinâmica Socioespacial; 8 da linha de pesquisa Análise Ambiental 

e Tratamento da Informação Geográfica e 2 da linha de pesquisa Ensino-

Aprendizagem de Geografia). B3 somou 10 publicações equivalente a 8% do 

total, sendo quatro (4) de discentes e seis (6) de egressos como autor principal. 

Destas 6 são da linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial e 4 da linha de 

pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica.  

A produção bibliográfica de artigos publicados em revistas com Qualis B4, B5 e 

C soma 33 publicações, o que equivale a 26,4%, sendo onze (11) de discentes 

e onze (11) de egressos como autor principal. Deste total, as publicações 

encontram-se divididas em: B4 que somou 22 publicações equivalente a 17,6% 

do total. Destas 14 são da linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial e 8 da linha 

de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica).  

B5 que somou apenas 8 publicações (equivalente a 6,4% do total), sendo sete 

(7) de discentes e uma (1) de egressos como autor principal. Destas 6 são da 

linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial e 2 da linha de pesquisa Análise 

Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica.  

Quanto as revistas com o Qualis C, foram apenas 3 publicações, o que equivale 

a 2,4% do total de publicações, sendo duas (2) de discentes e uma (1) de 

egressos como autor principal. Desta 2 são da linha de pesquisa Dinâmica 
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Socioespacial e 1 da linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da 

Informação Geográfica).  

Quanto a proporção da produção intelectual total de discentes e egressos 

(autores e/ou coautores), incluindo livros, capítulos de livros e resenhas, Qualis 

técnico/tecnológico em relação à dimensão do corpo discente (total da 

produção/total de matriculados/ano) evidenciam-se os seguintes resultados: em 

2020 destaca-se que, dos 167 alunos matriculados, 30 (ou seja, 18% dos alunos) 

publicaram livros ou capítulos de livros; destes, onze (11) são da linha de 

pesquisa Dinâmica Socioespacial (36,7%), sete (7) da linha de pesquisa Análise 

Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica (23,3%), nove (9) da linha de 

pesquisa Ensino-Aprendizagem em Geografia (30%) e três (3) sem informação 

(10%). 

Como autor principal, vinte e quatro (24) são de discentes (80%) e seis (6) de 

egressos (20%). Alguns títulos de capítulos de livros estão discriminados a 

seguir: o livro “A linguagem da música no ensino de segregação socioespacial 

em escala intraurbana”, do discente David de Abreu Alves, publicado no livro 

“Escala e Ensino de Geografia” (Editora Alfa), organizado por Lana de Souza 

Cavalcanti; “Breves revisões do território Caririense”, do discente Anderson 

Felipe Santos Oliveira, publicado no livro “Geografia do Cariri: pesquisas e 

práticas” (Editora CRV), organizado por Emerson Ribeiro; “A relação sociedade-

natureza no pensamento geográfico: perspectivas epistemológicas”, da discente 

Janaira Marques Leal, publicado no livro intitulado “Abordagens e temas da 

Geografia Física” (Editora Sertão Cult), organizado por Claudia Maria Sabóia de 

Aquino e Francisco Tavares da Silva; “A territorialização de commodities e a 

vulnerabilização sociocultural de agricultores familiares”, do discente Rodrigo 

Gonçalves de Souza, publicado no livro “Novos usos do espaço rural e suas 

resiliências: transformações e ruralidades em Goiás” (Criação Editora), 

organizado por Sônia de Souza Mendonça Menezes e Maria Geralda de 

Almeida. “Análise das alterações do uso e cobertura do solo em Ecorregião do 

Parque Macambira Anicuns, Goiânia/GO, por meio de análise GEOBIA em 

ortomosaicos obtidos por aerolevantamento tipo rpas (2014-16)”, do discente 

Leomar Rufino Alves Júnior, publicado em livro organizado pela Editora Poisson 

intitulado Tópicos em Geociências (http://dx.doi.org/10.36229/978-65-86127-50-
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8.CAP.05). Também há autoria de Atlas, como exemplo do Atlas Escolar 

Geográfico de Roraima, da egressa Gladis de Fátima Nunes da Silva, publicado 

pela Editora da Universidade Estadual de Roraima.  

Dentre capítulos de livros de egressos, podemos mencionar títulos como “A 

Educação no Campo e o modelo educacional urbano-industrial; alguns 

questionamentos (im)pertinentes”, do egresso Wellington Alves Aragão, 

publicado no livro “Geografia, educação e diversidade” (Edufba), organizado por 

Simone Santos de Oliveira e Cláudia Moreira de Souza Pires; “Ensino de 

Geografia, escola quilombola e mapas mentais: diálogos possíveis na 

construção de uma identidade territorial”, da egressa Lais Rodrigues Campos, 

publicado no livro intitulado “Narrativas, Geografias, Cartografias – para viver é 

preciso espaço e tempo” (Editora Compasso Lugar-Cultura), organizado por 

Salete Kozel Teixeira, Nelson Rego e Ana Francisca Azevedo. Também há livros 

tendo egressos como autores, a exemplo de “Pandemia e política (a linguagem 

de duas crises conjugadas)”, publicado por Marcello Soldan Garbelim pela 

editora Kelps e “Escala e ensino de Geografia”, do discente Leovan Alves dos 

Santos em co-autoria com Lana de Souza Cavalcanti, publicado pela Editora 

Alfa. 

A produção bibliográfica de livros, capítulos de livros e resenhas representou 

13,3% do total de produções e 15,9% do total das produções bibliográficas. 

Dessas publicações, destaca-se o livro “Dinâmicas do mercado imobiliário e 

metropolização de Goiânia: um balanço de 15 anos pós-retomada da política 

habitacional”, de autoria da egressa Elcilene de Melo Borges, integrante do 

Núcleo Goiânia do Observatório das Metrópoles. Publicações dessa natureza 

possuem relevância e capacidade de difusão e alcance, visto que a autora 

integra importante núcleo de pesquisa e as temáticas pesquisadas são 

pertinentes e atuais. 

Considerando as publicações de livros e capítulos de livros, observa-se uma 

queda na publicação no ano de 2020 em relação aos dados gerais do quadriênio. 

Os fatores para essa queda são diversos, como elencado anteriormente. 

Destaca-se que em valores gerais, ainda que com a queda na produção 

bibliográfica de livros e capítulos de livros no ano de 2020, em números 

absolutos da produção total, a queda é relativamente pequena. Explica-se que 
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no ano de 2019 somaram-se 104 publicações de livros e capítulos de livros, ou 

seja, 18,6% do total da produção. No ano de 2020, esse número foi reduzido à 

30 publicações que equivalem à 13,3% do total de produções e a 15,9% das 

produções bibliográficas. Observa-se que, mesmo com essa diminuição, os 

livros e capítulos de livros representam importante quantitativo no total das 

produções de 2020. Reforça-se, ainda, produções relevantes e com grande 

potencial de difusão e uso, como já exemplificado.  

Quanto à participação do corpo discente e egressos em eventos científicos, no 

que diz respeito a trabalhos publicados em Anais de Eventos destacam-se 30 

trabalhos, equivalente a 13,3% do total de produções e a 15,9% das produções 

bibliográficas.  Destes 24 são de discentes (80%) e 6 de egressos (20%), sendo 

6 da linha de pesquisa de Dinâmica Socioespacial; 9 da linha de pesquisa de 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica; 15 da linha de 

pesquisa de Ensino-aprendizagem de Geografia. Conforme evidenciado a 

seguir, destacamos alguns trabalhos publicados, o título dos Anais e a localidade 

de realização do evento. 

“A (re)existência da Feira Interinstitucional da Agricultura Familiar de Base 

Ecológica: uma experiência exitosa”, da discente Stefanny da Cruz Nobrega 

publicado nos Anais do 14º Congresso Internacional da Rede Unida (Niterói-RJ, 

2020); “A laboratory evaluation of soil loss caused by rain in slopes with and 

without geomats”, do discente Lucas Espindola Rosa, publicado nos anais do 4º 

Pan American Conference on Geosythetics (Rio de Janeiro, 2020); “Orientação 

cartográfica, tátil e inclusiva com estudantes do ensino médio”, do discente 

Enoque Gomes De Morais, publicado nos Anais do XI Colóquio de Cartografia 

para Crianças e Escolares (Pelotas-RS, 2020); “Distribuição geoespacial dos 

casos de hepatites virais na área urbana de Londrina-PR, da discente Thamy 

Barbara Gioia, publicado nos Anais do Congresso Paranaense de Saúde 

Pública/Coletiva (evento online, 2020); “A geografia escolar nos anos iniciais”, 

da discente Fabiana Rodrigues Oliveira Queiroz, publicado nos Anais do X 

Fórum Nacional NEPEG de Formação de Professores de Geografia (Goiânia, 

2020) 

Outro aspecto que evidencia a qualidade da produção intelectual de discentes e 

egressos está relacionado a produção técnica/tecnológica qualificada do 
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programa. Destaca-se que a proporção da produção técnica/tecnológica do 

programa superou a quantidade de alunos matriculados em 2020.  

O contingente de 167 alunos matriculados elaborou 37 produtos 

técnicos/tecnológicos no programa. Tais produções equivalem à 16,37% do total 

de produção. Desses, 14 (37,9%) da linha de pesquisa de Dinâmica 

Socioespacial; 13 (35,14%) da linha de pesquisa Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica e; 10 (27,03%) da linha de pesquisa 

Ensino-Aprendizagem em Geografia. Destaca-se ainda que, das 37 produções 

técnicas como autor principal, 36 são de discentes (97,3%), 1 (uma) de egresso 

(2,7%).  

Os produtos técnicos/tecnológicos gerados estão vinculados a apresentação de 

trabalhos, produção de cartas, mapas ou similares, execução de cursos de curta 

duração, desenvolvimento de material didático e instrucional, organização de 

eventos, participação em programas de rádio ou TV, e produção de serviços 

técnicos. 

As apresentações de trabalhos (12, no total) equivalem a 5,3% do total de 

produções e a 32,43% das produções técnicas. Do total das apresentações, seis 

(6) são da linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica (50%) e; seis (6) da linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem em 

Geografia (50%), sendo que, como autores principais, onze (11) são discentes 

(91,7%) e 1 é egresso (8,3%).   

A produção de cartas, mapas ou similares (7, no total) equivalem a 3,1% do total 

de produções e a 18,9% das produções técnicas. Todas essas produções foram 

realizadas por discentes da linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento 

da Informação Geográfica.  

Já os cursos de curta duração (4, no total) representam 1,7% do total de 

produções e a 10,8% das produções técnicas. Destes, 3 são da linha de 

pesquisa Dinâmica Socioespacial (75%); e 1 da linha de pesquisa Ensino-

Aprendizagem em Geografia (25%). Todos os cursos foram ministrados por 

discentes do PPGeo no formato remoto. 

A respeito do desenvolvimento de material didático e instrucional, este 

representa 0,4% do total de produções e a 2,7% das produções técnicas.  O 
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produto desenvolvido está relacionado a linha de pesquisa Dinâmica 

Socioespacial, tendo como autor principal um discente. 

A organização de eventos (8, no total) equivale a 3,5% do total de produções e 

a 21,6% das produções técnicas. Destes, 7 são da linha de pesquisa Dinâmica 

Socioespacial (87%); e 1 da linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem em 

Geografia (12,5%), ambos com participação de discentes e egressos. 

Quanto a participação em programa de rádio ou TV (3, no total), este representa 

1,33% do total de produções e a 8,11% das produções técnicas. Referem-se a 

linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial, com participação apenas de 

discentes. 

Os serviços técnicos correspondem a 0,44% do total de produções e a 2,7% das 

produções técnicas. Está ligado a linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem de 

Geografia, com autoria de discente. 

No que diz respeito as produções técnicas, estas representam aproximadamente 

1/5 do total de produções e tem sua importância explicitada por meio das 

diversas formas pelas quais são realizadas. Essa diversidade nas formas de 

produções técnicas é fundamental para se alcançar um número cada vez maior 

de pessoas, tanto no âmbito interno do programa quanto da sociedade. Por meio 

destas, são realizadas parcerias com a sociedade civil, promovidos cursos de 

capacitação, participação de pesquisadores e pesquisadoras em programas de 

rádio e TV, produção de materiais didáticos a serem utilizados em escolas 

públicas, além da difusão e divulgação dos materiais e pesquisas realizadas 

pelos discentes do PPGeo, dentre outros. 

Por fim ressalta-se ainda que no ano de 2020 o PPGEO teve um total de 582 

produções, sedo que deste total: 167 foram de discentes como primeiro autor, 

ou seja, 28,7% do total da produção; 59 foram de egressos como primeiro autor 

ou seja, 10,12% do total da produção; 304 foram de docentes como primeiro 

autor, ou seja, 52,23% do total da produção; 30 foram de participantes externos 

como primeiro autor, ou seja, 5,15% do total da produção; 7 de pós-doc como 

primeiro autor,  ou seja, 1,2% do total da produção e; 15 sem categoria, ou seja, 

2,6% do total da produção anual (todas com participação de alunos e/ou 

egressos envolvidos). 
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2.3 Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à 

formação recebida 

Este item apresenta o acompanhamento dos egressos quanto a atuação 

profissional e acadêmica, assim como a indicação de cinco egressos titulados 

entre 2016 e 2020 

2.3.1 Acompanhamento da atuação profissional e acadêmica dos egressos 

titulados no período 2016- 2020 

 O PPGeo conta com uma comissão denominada Comissão de Diagnóstico do 

Egressos, formada por técnicos administrativos e discentes do Programa, cujo 

objetivo é realizar o acompanhamento e a atualização das informações dos 

egressos. Como principais metas, a respectiva comissão tem a organização e a 

atualização de um banco de dados, organizado em 2019, a ser atualizado 

constantemente, com informações dos egressos nos últimos quatro anos. Essa 

estratégia estabelece um canal de comunicação continuo com os egressos, mais 

versátil, ágil e acessível. Durante o ano de 2020, quando estabeleceu-se de fato 

a rotina de acompanhamento de egressos adotou-se o contato virtual, 

basicamente por correio eletrônico, que direciona os egressos para um 

formulário elaborado no Google Forms (destaca-se que a plataforma Google é a 

oficial da UFG) onde são apresentadas as questões sobre a avaliação desse 

grupo de egressos, 

Ao considerar os egressos dos últimos 5 anos, a comissão de acompanhamento 

solicitou, por comunicação via e-mail, atualização do currículo Lattes. Na 

sequência, foi realizado o checklist e os alunos que não responderam ou não 

realizaram a atualização do Lattes foram contactados por telefone. Em seguida, 

as informações obtidas junto à Plataforma Lattes e/ou por contato pessoal com 

o egresso foram organizadas e inseridas em planilha Excel que já vinha sendo 

alimentada e que constitui o banco de dados dos egressos do Programa (Anexo 

4 (2020) – Acompanhamento Egressos). 

As informações obtidas estão sendo organizadas e constituirão um banco de 

dados dinâmico que deverá ser constantemente atualizado com as informações 

acerca dos egressos do PPGEO. Tais informações serão referentes à atuação 

profissional (instituição, função, cidade/região), bem como à produção científica 

e técnica, e deverão ser veiculadas no site do PPGEO. 
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Com relação aos egressos do ano de 2020, caracterizam-se por um total de 29 

ex-discentes, sendo 17 de mestrado e 12 de doutorado. Dentre esses, 16 

(55,1%) atuam como docentes em instituições públicas de ensino superior, 

médio/tecnológico e educação básica; 2 (6,9%) prestam serviços na área técnica 

(geólogo consultor e Técnico em Geociências); e 11 (38%) não estão exercendo 

atividades profissionais. Cabe ressaltar que esse último grupo é composto 

somente por egressos do mestrado. 

Dentre as intuições em que os egressos de 2020 atuam como docentes em nível 

de terceiro grau estão a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); a 

Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), campus de  Tocantinópolis; 

a Universidade Estadual de Goiás (UEG), no campus situado no município de 

Quirinópolis; e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE-PR), 

no campus de Marechal Cândido Rondon. Além dessas instituições, vários de 

nossos egressos exercem a função de docentes em nível superior e no ensino 

tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica de Goiás 

(IFG), no Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e no Instituto Federal de Brasília 

(IFB). Há ainda aqueles que trabalham como professores em instituições 

privadas (Faculdades Fan Padrão - FAN PADRÃO) no município de Goiânia. 

A atuação dos egressos de 2020 como docentes na educação básica se dá na 

Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso – SEDUC/MT e 

na Prefeitura Municipal de Faina-GO. Esses docentes atendem tanto crianças e 

adolescentes (ensinos fundamental e médio regulares) quanto adultos 

(Educação de Jovens e Adultos - EJA). Com relação à área técnica, um dos 

egressos de 2020 exerce atividade como Geólogo Consultor na Empresa 

Consam/Brasil, cuja abrangência engloba os estados de Goiás, Tocantins, Minas 

Gerais e Bahia. Outro egresso desse mesmo ano atua no cargo de Técnico em 

Geociências no Serviço Geológico do Brasil (CPRM), empresa pública vinculada 

ao Ministério de Minas e Energia.  

Diante do exposto, observa-se que a atuação profissional dos egressos do 

PPGEO, especificamente aqueles do ano de 2020, se dá tanto em nível local 

como regional e nacional, principalmente em instituições de ensino básico e 

superior, mas também em empresas públicas e privadas voltadas à área técnica. 

Além de Goiânia, esses egressos se encontram em outras cidades de Goiás e 



 

113 
 

nos estados do Tocantins, Mato Grosso e Paraná, o que revela o nível de 

abrangência espacial dos nossos ex-discentes no país, confirmando, assim, a 

importância do Programa nos contextos local, regional e nacional. 

Levando-se em conta o total de egressos dos últimos 5 anos, constata-se, que 

a grande maioria trabalha em instituições de ensino, sejam elas de nível básico 

ou superior, em diversas localidades do Brasil, nos estados de Goiás, Mato 

Grosso, Pernambuco, Piauí, Paraná, Bahia, Pará, Amapá, Ceará, Rio Grande do 

Sul e Distrito Federal. Cabe ressaltar que vários deles foram aprovados em 

concursos públicos em secretarias de educação (municipais e estaduais), 

universidades e Institutos Federais. 

Verificou-se, ainda, que vários de nossos egressos ocupam cargos de gestão 

nas instituições com as quais mantêm vínculo empregatício, principalmente 

como coordenadores de cursos ou diretores de unidades acadêmicas. Contudo, 

também há egressos desempenhando funções na área técnica, seja como 

consultor em empresa privada, gestor em órgãos públicos ligados ao meio 

ambiente (secretarias municipais e estaduais) ou técnico de laboratório 

(Geógrafo) na própria UFG. 

Acerca da produção científica, destaca-se que foram publicados 18 artigos em 

periódicos científicos indexados pelos egressos do ano de 2020, todos após as 

defesas das dissertações e teses, com temas relacionados às pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do PPGEO. A partir das informações encaminhadas 

pelos próprios egressos e de análise dos currículos Lattes daqueles que não 

responderam às consultas, constatou-se que dos 103 egressos que atuavam no 

ensino superior, 13 aturam diretamente em pesquisa e 23 estiveram 

credenciados em Programas de Pós-Graduação, sendo a maioria de Geografia 

e os demais em outras áreas, inclusive multidisciplinares. 

Em 2020, de forma geral, entre os egressos do PPGeo que defenderam 

dissertações ou teses entre 2016 e 2020, 103 atuam como docentes do nível 

superior, 63 atuam na docência da educação básica, 18 cursam ou doutorado, 

ou mestrado, ou graduação, 14 atuam na gestão pública, 8, na gestão privada e 

33, não informaram a atuação. Esses dados evidenciam que, em geral, os 

egressos do PPGeo no último quadriênio atendem um bom leque do mercado 

de trabalho, atuando na docência de ensino superior, ensino profissionalizante, 
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educação básica, mercado de trabalho, pesquisa, gestão pública e privada. 

Especificamente, esses egressos, em sua maioria, foram atuar no ensino 

superior, principalmente em instituições públicas de ensino superior, não apenas 

em instituições do próprio estado de Goiás, mas de diversos estados, mostrando 

a capilaridade que os egressos do PPGeo tem para se apresentar ao mercado 

de trabalho. Apesar de o número de egressos que atuam na gestão pública e 

privada – um total de 22 pessoas – ser proporcionalmente baixo, é um número 

significativo, considerando que é um nicho profissional mais específico. 

Todo esse quadro demonstra como a formação recebida por esses profissionais 

durante seus estudos no PPGeo potencializou sua inserção no mercado de 

trabalho, seja na educação básica, seja na superior, ou seja, ainda, embora em 

menor proporção, no mercado do bacharelado. Conforme indicado, é 

apresentado abaixo o detalhamento do acompanhamento da atuação 

profissional e acadêmica de cinco egressos. 

1. Diego Tarley Ferreira Nascimento – titulou-se doutor em 2016: O egresso 

graduou-se como bacharel em Geografia na UFG em 2009; titulou-se 

mestre em Geografia também pela UFG em 2011 e doutorou-se no 

mesmo curso em 2016, com estágio no exterior. Ao longo desse tempo, 

atuou em consultoria ambiental (2009 e 2010), em pesquisa em projetos 

financiados pela Petrobras, Furnas e Ministério Publico de Goias (2008-

2016) e em docência no nível superior na Faculdade Católica de Anápolis 

(2013), na PUC-Goias (2014-2018), na UEG (2016-2018) e na UFG 

(desde 2018). Sua produção científica é longa, como pode ser verificado 

em seu currículo Lattes e aponta para seu potencial. Em geral a atuação 

do egresso teve sempre um perfil de docência no nível superior com 

atuação em pesquisa e inovação. Atualmente o egresso atua na 

graduação da UFG e na pós-graduação na UEG e UFJ. Destaca-se que 

o estudante doutorou-se antes de ingressar na UFG, o que mostra que 

sua formação no PPGeo contribuiu para seu sucesso. 

2. Luciana Gonçalvez Tibiriça – titulou-se doutora em 2017: A egressa 

graduou-se em Geologia (2000) pela UnB; especializou-se em 

planejamento e gerenciamento de recursos hídricos em 2002 (UFG) e em 

resolução de conflitos sócio-ambientais em 2003 (UnB); titulou-se mestre 
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em Geografia pela UFG, em 2006; doutora também no mesmo curso em 

2017. Em 1995, fez estágio na área ambiental; entre 1998 e 2000, 

estagiou na gestão publica (DNPM), presidiu uma empresa de consultoria 

(2002-2005), atuou em empreendimentos de mineração (2006-2009), 

atuou na gestão pública entre 2005 e 2006 (SEMARH) e entre 2010 e 

2012 (SANEAGO). Sua atuação na docência do nível superior iniciou-se 

em 2003 e segue até hoje tendo passado pelo CEFET-GO, UEMAT, 

FARA, PUC-GO e UFG, onde atua atualmente. A egressa já era servidora 

na UFG quando iniciou seu doutoramento no PPGeo, o que mostra que o 

programa atende também profissionais que já estão colocados no 

mercado de trabalho, já que o doutoramento na Geografia contribui para 

sua atuação nos cursos de graduação da unidade acadêmica que a 

docente está vinculada.  

3. Gabriel Alves Veloso – titulou-se doutor em 2018: O egresso graduou-se 

em Geografia em 2011 pela UNIMONTES; titulou-se mestre em Geografia 

em 2014 pela UFU e doutor em 2018 pela UFG. Em 2012 e 2013, 

respectivamente, ele atuou como docente nível superior na UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) e em um curso técnico em uma instituição 

privada (IESC); em 2017 foi aprovado em concurso de professor do 

magistério superior na UFPA, coordenado o Laboratório de Geografia 

Física e Cartografia e atuando no PPG em Geografia da Instituição. Sua 

atuação nessas instituições mostra seu perfil de fácil migração, o que, 

associado a seu doutoramento no PPGeo, permitu-lhe assumir a vaga de 

docente em uma IFES. 

4. Helen de Fátima Ribeiro – titulou-se mestre em 2019: A egressa graduou-

se em Administração em 2000 na UFMG e em Geografia em 2017 pela 

UFG; titulou-se especialista em Perícia, Auditoria e Getão Ambiental pelo 

IPOG (GO) em 2012 e mestre em Geografia pela UFG em 2019. A 

egressa é concursada no IBAMA como analista ambiental desde 2002, 

atuando inicialmente no Pará, por 5 anos, e em seguida na sede em 

Goiânia, onde atua até o momento. Destaca-se em sua participação em 

21 cursos de formação complementar.  
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5. Ígor Brandão da Lucena – titulou-se mestre em 2020: O egresso graduou-

se geólogo pela UFMT em 2014; e titulou-se mestre em Geografia pela 

UFG em 2020. Entre 2014 e final de 2016 ele atuou como geólogo na 

gestão pública (servidor público na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Novo Progresso (PA); empregado na Xingú Serviços 

Geológicos; e consultor no Centro Tecnológico de Engenharia. Entre 2018 

e 2020, ele atuou por 3 anos como geólogo consultor na CONSAM (GO). 

Sua atuação em consultoria ambiental mostra que o PPGeo atraí e 

contribui na formação de pessoal qualificado não apenas para a docência, 

mas também para o mercado. 

2.4 Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo 

docente no programa 

Neste item são apresentadas as pesquisa financiadas, as redes, relações com 

universidade brasileiras e estrangeiras, os grupos de pesquisa, o fator de h dos 

pesquisadores e o detalhamento da produção intelectual no ano de 2020 e 

quadriênio (2017-2020), com destaque para o crescimento da produção 

itelectual em relação ao quadriênio. O Anexo 12 (Anexo 12 (2020) - Produção 

docentes do PPGeo) apresenta resumo detalhado da produção intelectual dos 

docentes do Programa para o ano 2020, mas também para os demais anos do 

quadriênio. 

2.4.1 Produção intelectual qualificada 

O PPGeo tem estabelecido uma política, em parceria com a PRPG/UFG, de 

acompanhamento da qualidade das atividades de pesquisa e da produção 

intelectual do corpo docente do programa. Considerou-se que dentre os 

parâmetros de estabelecimento dessa qualidade estão aqueles associadas à sua 

avaliação por pares e aos seus desdobramentos sociais. Quanto à sua avaliação 

por pares, destacam-se a aprovação de artigos em periódicos, de livros e 

capítulos de livros em editoras com corpo editorial, bem como o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa com financiamento. Com vistas ao alcance dessa 

qualidade, assentado nesses parâmetros, o PPGeo tem direcionado à necessidade 

de ampliar publicações autorais e publicações conjuntas entre docentes e 
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discentes do programa; estimular publicações em veículos de estratos superiores; 

fortalecer publicações de impacto, inovação e relevância econômica e social.  

Para tanto, deste o início do quadriênio (2017) o Programa adotou como política 

à ampliação da qualidade das atividades de pesquisa e da produção do corpor 

intelecutal dos docentes, incentivo através da concessão de recursos para 

publicação de livros; para tradução e revisão de artigos, livros e capitulos de 

livros; para participação em eventos nacional e internacional; em especial para 

as missões. Ao mesmo tempo, o Programa também apoiou com recurso 

financerio os laboratórios na organização e realização de Workshops; Seminários; 

Simpósios e Congressos, na instituição. Também configurou como política do 

Programa à ampliação das atividades de pesquisa e de produção intelectual, 

disponibilização de recursos à manutenção dos laboratórios no que se refere a 

manutenção e compra de equipamentos e insumos para o seu funcionamento.  

No que circunscreve às atividades de pesquisa do programa, destaca-se que elas 

têm sido orientadas no sentido de envolver a participação de docentes do 

programa, de docentes de outros programas da UFG e de outras instituições 

nacionais e internacionais, de estudantes de graduação e pós-graduação bem 

como de egressos e de membros da sociedade civil, segundo o tipo de pesquisa 

desenvolvida. Ampliando, portanto, o quantitativo de membro envolvidos no 

desenvolvimento desta, o que, por sua vez, possibilita incidir na qualidade das 

atividades de pesquisa e na produção intelectual do corpo docente do programa.     

Nesse sentido, a qualidade da produção total do programa evidencia que em 

2020 estavam em desenvolvimento no programa 58 projetos de pesquisa, 6 

foram finalizados no decorrer do ano e dos 52 projetos restantes, 32 (62%) 

tratavam-se de projetos financiados com participação de docentes do programa, 

conforme destacado a seguir, segundo as Linhas de Pesquisa 

1. Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica:  

1. A aprendizagem criativa aplicada ao ensino de climatologia e de seus 

conteúdos escolares: olhares, práticas e o despertar para a ciência.  

Coordenadora: Juliana Ramalho Barros.  

Financiamento: CNPq - Valor R$  45.600,00 (capital e custeio) e  Concessão de 

bolsa - Valor de R$ 19.800,00.  
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2. Análise temporal e espacial de aerossóis no Bioma Cerrado: Influências no 

clima e na geração de energia elétrica.  

Coordenadora: Gislaine Cristina Luiz.  

Financiamento: CNPq - Valor R$ 13.500,00  

3. Articulações entre Geomorfologia Regional e condicionantes antrópicos na 

compreensão de processos e feições geomorfológicas.  

Coordenador: Luis Felipe Soares Cherem.  

Financiamento: CAPES - Valor Bolsa PIBIC: R$ 4.800,00 e Bolsa Mestrado: R$ 

36.000,00.  

4. Caracterização funcional e estrutural e avaliação de serviços ambientais 

potenciais associados às áreas de pastagens no bioma Cerrado.  

Coordenador:  Laerte Guimarães Ferreira.  

Financiamento: CNPq – Valor: 120.000,00.  

5. Cartografia das paisagens turísticas das savanas brasileiras e moçambicanas. 

Coordenador(a): Ivanilton José de Oliveira.  

Financiamento: CNPq – Valor: R$ 21.000,00 de capital e custeio de R$ 19.800,00 

de bolsas, totalizando R$40.800,00.  

6. Cerrado Knowledge Platform. Financiamento: Conservation International do 

Brasil.  

Coordenador: Manuel Eduardo Ferreira. Financiamento: CNPq – Valor: US$ 

138.000,00 - Cerrado Platform – aproximadamente R$ 600.000,00.  

7. Da bacia hidrográfica ao perfil de solo, a erosão da paisagem no contexto de 

intensa pressão antrópica no Cerrado Brasileiro.  

Coordenador: Luis Felipe Soares Cherem. Financiamento: CAPES/COFECUB - 

Valor: R$ 135.000,00.  

8. Geodiversidade, Geoconservação e Patrimônio Geológico no Estado de Goiás. 

Coordenadora: Claudia Valéria de Lima.  

Financiamento: CNPq – Valor: 49.200,00.  

9. Geoecologia da paisagem: Dinâmicas e integridades socioambientais da 

Microrregião do Vão do Paranã – Goiás.  

Coordenadora: Karla Maria de Faria.  

Financiamento: CNPq – Valor: R$ 28.000,00.  

10. O papel da lito-estrutura do carste na morfodinâmica cenozóica da Serra 

Geral de Goiás (GO/TO/BA).  

Coordenador: Luis Felipe Soares Cherem.   

Financiamento: CNPq – Valor: R$ 22.000,00.  
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11. Plataforma aérea não tripulada para aquisição de indicadores socioambientais 

em meio urbano e rural.  

Coordenador: Manuel Eduardo Ferreira. Financiamento: mais de um órgão de 

fomento: Ministério Público do Estado de Goiás; WWF-Brasil e CAPES (Pró-

Equipamentos) – Valor total: R$ 500.000,00.  

12. Organização e disponibilização de bases de dados Geográficas para a Gestão 

Territorial e Ambiental do Estado de Goiás.  

Coordenador: Manuel Eduardo Ferreira. Financiamento: FAPEG – Valor: R$ 

59.750,00. Encerrado no ano de 2020.  

13. Mapeando o Brasil com big data e inteligência artificial.  

Coordenador: Laerte Guimarães Ferreira Júnior. Financiador: Instituto Arapyaú. 

Valor: R$ 1.180.000,00.  

14. Mapeamento e Monitoramento das Pastagens Brasileiras e áreas desmatadas 

em uma base anual.  

Coordenador: Laerte Guimarães Ferreira Júnior. Financiador: TNC - Valor: R$ 

1.022.508,32.  

15.Desenvolvimento de sistemas de prevenção de incêndios florestais e 

monitoramento da cobertura vegetal no cerrado brasileiro.  

Coordenador: Laerte Guimarães Ferreira Júnior. Financiador: Banco Mundial - 

Valor: R$ 1.507.772,02.  

16. Aprimoramento da Plataforma Pastagem.org. Coordenador: Laerte 

Guimarães Ferreira Júnior. Financiador: WWF - Valor: R$ 118.000,00.  

2. Linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial:  

1. A mulher rural assentada nos espaços da casa e dos quintais: troca de saberes 

sobre agroecologia, economia social/criativa e saúde no Vão do Paranã-GO. 

Coordenadora: Maria Geralda de Almeida.  

Financiamento: CAPES – Valor R$ 57.000,00. Finalizado em dezembro de 2020.  

2. Cerrado e Cultura – a economia social e criativa na reprodução socioeconômica 

de mulheres quilombolas e camponesas.  

Coordenador: Adriano Rodrigues de Oliveira.  

Financiamento: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Valor: 

R$ 399.302,23.  

3. Povos subalternos nos territórios delimitados pelo Governo Federal no Amapá 

e presenças nos planos de desenvolvimento Estadual.  

Coordenadora: Maria Geralda de Almeida.  

Financiamento: CNPq - Valor: 30.000,00.  
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4. Produção habitacional contemporânea: impactos na reconfiguração urbana e 

socioespacial na Região Metropolitana de Goiânia.  

Coordenadora:  Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira.  

Financiamento: FAPEG  - Valor: R$ 67.000,00.  

5. Território, geografia humana e teoria social nas encruzilhadas do pensamento 

geográfico contemporâneo.  

Coordenadora: Ana Cristina da Silva. Financiamento: CNPq  - Valor: R$ 8.000,00. 

6. Transferência de renda direta e economia urbana: análise dos impactos da 

aposentadoria rural e do programa bolsa família nos municípios goianos. 

Coordenador: Tadeu Alencar Arrais.  

Financiamento: CNPq – Valor R$ 22.000,00.  

7. Territórios e espacialidades étnico-raciais urbanas: grupos negros, 

quilombolas, indígenas e ciganos na Região Metropolitana de Goiânia.  

Coordenador: Alecsandro José Prudêncio Ratts. Financiamento: CNPq  - Valor: 

R$ 13.000,00.  

8. Identidades territoriais e políticas de desenvolvimento territorial e ambiental 

na Reserva da Biosfera Cerrado: Goiás.  

Coordenadora: Maria Geralda de Almeida. Financiamento: CNPq - Valor: 

30.000,00.  

9. Desenvolvimento territorial e sociobiodiversidade: perspectivas para o mundo 

do Cerrado.  

Coordenador: Eguimar Felício Chaveiro.  

Financiamento: CAPES Edital PGPSE n° 42/2014 – Valor: 298.000,00. 

3. Linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem em Geografia:  

1. Ciência geográfica na escola: formação do pensamento geográfico para a 

atuação cidadã.  

Coordenadora: Lana de Souza Cavalcanti.  

Financiamento: CNPq - Valor: R$ 27.000,00.  

2. Elaboração de Material Didático Temático sobre o Cerrado.  

Coordenadora: Eliana Marta Barbosa de Morais. Financiamento: CNPq - Valor: R$ 

15.500,00.  

3. Formação/Atuação de Professores de Geografia, Conhecimentos Profissionais 

e o Pensamento Geográfico: práticas docentes com conteúdos escolares para a 

vida urbana cidadã.  

Coordenadora: Lana de Souza Cavalcanti.  

Financiamento: CNPq -  Valor: R$ 76.000,00.  
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4. Nós Propomos! Goiás: construção do pensamento geográfico e atuação cidadã 

dos alunos dos anos Finais do Ensino Fundamental.  

Coordenadora: Karla Annyelle Teixeira de Oliveira.  

Financiamento: Fundação Carlos Chagas - Valor: R$ 300.000,00.   

5. Os erros conceituais e didáticos nos livros de geografia do ensino médio e nas 

práticas docentes: processos de retificação e mediação didática.  

Coordenador: Vanilton Camilo de Souza.  

Financiamento: CNPq - Valor: R$ 30.400,00.  

6. Percepções dos professores de geografia do ensino médio em goiás: as 

reformas curriculares e suas influências na prática docente.  

Coordenadora: Lana de Souza Cavalcanti.  

Financiamento: CAPES - Valor: 14.400,00.  

7. Projetos de formação de professores de Geografia: 10 anos após as Diretrizes 

Curriculares Nacionais.  

Coordenadora: Eliana Marta Barbosa de Morais.  

Financiamento: FAPEG - Valor R$: 30.000,00. Projeto finalizado em 2020. 

Diante desses dados, cabe destacar que os projetos de pesquisa do PPGeo são 

desenvolvidos por todos os docentes, os quais são vinculados a 19 grupos de 

pesquisa cadastrados e certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

Cada grupo é coordenado por um ou por uma docente do programa, todavia 

estes grupos possuem a participação de distintos professores da linha ou de 

pesquisadores externos ao programa, reforçando o envolvimento de todos no 

desenvolvimento das atividades de pesquisa. A seguir serão apresentados os 

grupos de pesquisas vinculados ao PPGeo. 

Grupos vinculados a linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da 

Informação Geográfica: 1. Geoecologia das Paisagens do Cerrado; 2. Análise 

multidisciplinar da paisagem; 3. Grupo de Pesquisa em Estudos de Climatologia 

do Cerrado (GEPECC).  

Grupos vinculados a linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial: 1. Espaço e 

diferença; 2. Geografia Cultural: Territórios e Identidade; 3. GEOtema - Teoria e 

Metodologia da Geografia; 4. GEIPaT-Grupo de Estudos de Imaginário, Paisagem 

e Transculturalidade; 5. Dinâmica Territorial em Goiás; 6. Cidades, Fronteiras e 

Populações Tradicionais; 7. TRAPPU-Trabalho, Território e Políticas Públicas; 
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8.Espaço, sujeito e existência; 9. Lux Festas - Festas populares; 10. NEPAT - 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia Agrária e Dinâmicas Territoriais; 11. 

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores do CEPAE.  

Grupos vinculados a linha Ensino-Aprendizagem de Geografia: 1. Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Geografia, Ensino e Ambiente (NúcleoGea); 2. Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Cartografia para Escolares (GECE); 3.Núcleo de Estudos 

e Pesquisa em Educação e Cidade (NUPEC); 4. Núcleo de Ensino e Pesquisa em 

Educação Geográfica (NEPEG); 5. Rede de Pesquisa em Educação e Cidade 

(REPEC). 

Para além dos referidos grupos, há as parcerias e rede de cooperação científica 

em nível nacional e internacional. Em nível nacional, o Programa centrou esforços 

para ampliar as interações com programas de pós-graduação em Geografia de 

outras instituições federais e estaduais, mas também de instituições 

internacionais. Resultante destes esforços, foram mantidas, consolidadas e 

ampliadas as parcerias que estavam em vigor até ano de 2018, além de outras 

parcerias implementadas em 2019 e mantidas em 2020. As parcerias no âmbito 

nacional ocorrem com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal de São 

João Del Rei (UFSJ), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a 

Universidade Estadual de Roraima (UERR); a Universidade de Brasília (UnB), a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), a 

Universidade Estadual do Ceará (UEC), a Universidade Federal do Piauí (UFPI), a 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Rio Claro-SP), a 

UniEvangélica (GO), a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), a 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), o Instituto Federal 

do Mato Grosso (IFMT), o Instituto Federal do Amapá (IFAP), o Instituto Federal 

de Brasília (IFB), o Instituto Federal de Goiás (IFG), a Universidade Federal de 
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Jataí (UFJ), além das unidades internas da própria UFG, como a Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental, Departamento de Ecologia e Escola de Agronomia 

do Campus de Goiânia. Parcerias estabelecidas entre instituições com o intuito 

de promover ações entre programas de pós-graduação e fomentar pesquisas no 

âmbito da Climatologia do Cerrado Brasileira, a partir do Grupo de Pesquisa e 

Estudo da Climatologia do Cerrado Brasileiro (GEPECC), com integrantes da 

UFMT, UFMS, UFU, UFT, UFJ, UFCat, IFMT, UEG, reforçando parcerias do PPGeo 

com as respectivas instituições. 

A inserção em nível nacional também é observada na cooperação do PPGeo no 

âmbito do DINTER, com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), encerrada 

em 2019 com um total de quatorze (14) defesas. Ressalta-se que o PPGeo busca 

fomentar ações para a disseminação do conhecimento a partir dos programas de 

DINTER e MINTER. Contudo, ressalta-se que nos últimos dois (2) anos tal ação 

tem sido severamente prejudicada, haja vista a falta de apoio e recursos do 

governo federal. Esclarecemos que no ano de 2017 foram elaborados projetos 

para a realização de um MINTER, com o IFAP (Instituto Federal do Amapá) e de 

um DINTER, com Moçambique; todavia, entre os anos de 2018 e 2020 não houve 

Edital voltado a essa finalidade, o que inviabilizou o desenvolvimento dos novos 

projetos de cooperação. 

No âmbito internacional, o PPGeo se insere em grupos de pesquisa, redes de 

pesquisa e parcerias com instituições situadas na América do Sul e do Norte, 

como na Argentina (Universidad de Buenos Aires); Chile (Pontifícia Universidad 

Católica de Valparaíso, Universidad Acadêmia e Humanismo Cristiano e 

Universidad de La Serena); na Colômbia (Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad de Caldas, Universidad de Antioquia, Universidad Francisco José de 

Caldas e Universidad Pedagógica Nacional); nos Estados Unidos (California State 

University Northridge; University of Minnesota; University of Maryland; 

Massachusetts Institute of Technology – MIT; University of Florida, Spatial 

Ecology & Conservation LAB – SPEC; University of Vermont; Universtiy of Texas 

at Austin); Earth Obseratory of Singapore e Asian School the Environment; no 

México (Universidad Multicultural de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de 

México e Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco); com universidades 
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e centros de pesquisas situados na África (Universidade Pedagógica de 

Moçambique e Universidade Eduardo Mondlane); e na Europa, como o Centro 

Europeu de Pesquisa de Ciências Ambientais - CEREGE, assim como 

universidades em diferentes países, como na Espanha (Universidad de Sevilla, 

Universidad Autonoma de Madrid, Universidade de Santiago de Compostela); na 

Escócia (Universidade de Strathclyde); na França (Université de Pau et des Pays 

de l’Adour; Université Aix-Marselha; Université de Grenoble; Centre de Recherche 

Internacionales sur l’Imaginarie; Université de Paris 6; Université Paris Sud); na 

Alemanha (Universidade de Eichstait); e em Portugal (Universidade de Lisboa, 

Universidade de Coimbra, Universidade do Minho-Cidade do Porto); Instituto 

Internacional de Educação do Brasil (IIEB-Brasília/DF); World Wild Fund – Brasil 

(WWF); World Resources Institute (WRI-Brasil); The Nature Conservancy – Brasil 

(TNC); Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).  

Somam-se, a essas parcerias, aquelas desenvolvidas com órgãos públicos e 

privados como o Ministério Público de Goiás (MP/GO); Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ/RJ); Embrapa Instrumentação (São Carlos/SP); Embrapa Arroz e 

Feijão (Santo Antônio de Goiás/GO); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE, São José dos Campos/SP); Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); o 

Sistema de Hidrologia e Meteorologia do Estado de Goiás (SHIMEGO); Instituto 

Sociedade e Clima; Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM); 

Observatório do Clima;Map/Biomas; Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás (CBM-GO); Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-GO); e 

órgãos estaduais voltados à gestão, com os quais, em seu conjunto, o PPGeo 

vem ampliando e enriquecendo suas pesquisas, além de construir uma maior 

interação entre desenvolvimento científico e sociedade, a partir das inúmeras 

ações de extensão; da atuação dos egressos do PPGeo nas universidades públicas 

e privadas; de suas atuações no ensino básico e médio; e de suas performances 

em órgãos públicos e privados. 

Um aspecto bastante inovador, tem sido a realização de projetos multinacionais, 

com áreas de estudo fixadas nos países de origem destes grupos/laboratórios, 

de amplo interesse ao PPGeo. Nesta perspectiva, no âmbito internacional, no ano 

de 2018 os Professores Guilherme Taitson Bueno e João Batista de Deus, 
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estiveram na Université Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Unidade Mista de 

Pesquisa (UMR), na França, com o objetivo de acertar intercâmbio de estudantes 

e pesquisadores, do IESA para a Université Pau et des Pays de l’Adour e vice e 

versa, tratando dos seguintes assuntos: as temáticas de trabalho de interesse 

entre os dois institutos; calendário de intercâmbio; qual número de 

estudantes/professores poderia fazer o intercâmbio; número de bolsas; além de 

encaminhar a elaboração dos aditivos ao convênio para viabilizar esses 

intercâmbio; Centre de Recherche Internacionales sur l’Imaginarie-França. Desde 

2017 os professores Guilherme Taitson Bueno e Luís Felipe Soares Cherem vêm 

desenvolvendo pesquisa no âmbito do Projeto Reconstructing the Influence of 

Climate Change on the Laterite Formation, financiado pela Agence Nationale de 

Recherche – ANR. O projeto é coordenado pela Université Paris-Sud e realizado 

por meio de consórcio entre 10 instituições internacionais. A pesquisa se 

desenvolve na Amazônia e a UFG, por meio do IESA (LABOGEF), é uma das duas 

instituições brasileiras participantes. Devido a questões técnico-burocráticas e à 

pandemia de COVID-19, o convênio entre UFG e a instituição gestora do Projeto 

(Université Paris-Sud) somente pode ser assinado em março de 2021. Até o 

momento, os resultados desta pesquisa resultaram em uma tese de doutorado 

do PPGeo e na submissão de dois artigos a ela relacionados. Neste mesmo 

contexto, de inovação, o Prof. Dr. Laerte Guimarães Ferreira Jr., junto com 

discentes de pós-gradução do LAPIG (laboratório vinculado ao PPGeo na linha de 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica), vem mantendo uma 

estreita colaboração com  centros de pesquisas nos EUA, a destacar visitas e 

parceria com a Google, no âmbito do projeto MapBiomas 

(https://mapbiomas.org), visando a troca de experiências quanto a técnicas de 

mapeamento por inteligência artificial e aprendizado de máquinas, e Big Data, 

com apoio do Google Earth Engine/Google Outreach. Em 2019, discente 

orientado pelo Prof. Dr, Laerte Guimarães esteve em visita no Oak Ridge National 

Laboratory, Tennessee, EUA, para tratar do aprimoramento de mapeamentos da 

cobertura e uso do solo em escala global e continental em nível de cooperação, 

relacionado ao projeto financiado pela Gordon and Betty Moore Foundation. 

Parcerias com empresas públicas e privadas, além de ONGs (nacionais e 
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internacionais), também tem sido uma tônica deste grupo, à exemplo de 

cooperação em andamento com desenvolvedores de plataformas aéreas não 

tripuladas e ambientes online para processamento de imagens aéreas, tratativas 

lideradas pelo prof. Dr. Manuel Eduardo Ferreira. Estas ações vêm integrando 

docentes e discentes com outros setores da sociedade, e garantindo 

investimentos significativos para os grupos de pesquisa relacionados ao PPGeo. 

Tomando como referência a produção intelectual dos docentes do PPGeo no 

quadriênio 2017-2020, encontramos os seguintes dados: totalizou-se 1.676 

produtos, sendo destes 890 produtos bibliográficos (56%) e 786 produtos 

técnicos (44%). Cabe destacar que houve um crescimento deste quantitativo em 

relação ao quadriênio anterior (2013-2016) que apresentou um resultado de 

1.311 produtos bibliográficos e técnicos, ou seja, um aumento de 27,8%. Ao 

longo desses últimos quatro anos observamos um certo equilíbrio na produção 

intelectual docente em relação a estes produtos, bibliográficos e técnicos. No que 

se refere ao produto bibliográfico, distribuído entre os subtipos publicações em 

jornais/revistas, artigos em periódicos, publicações em livros e anais, a média foi 

de 222,5 produtos/ano, e em relação  aos dados absolutos por ano, obtivemos 

os seguintes resultados: 2017 - 257; 2018 - 221; 2019 - 162; e em 2020 - 250 

produtos. No que tange a produção técnica, distribuído entre os subtipos 

apresentações de trabalho, serviço técnico, participações em programas de 

rádio/TV, organização de eventos, cursos de curta duração, editoria e 

desenvolvimento de material didático/instrucional, o PPGeo teve uma média de 

196,5 produtos/ano, e apresentou os seguintes dados absolutos: 2017 - 200; 

2018 - 186; 2019 - 190; e 2020 - 210. Neste sentido, observa-se que além do 

crescimento em relação ao quadriênio anterior houve a manutenção destes 

resultados ao longo dos últimos quatro anos, indicando que este programa se 

preocupou em consolidar a produção intelectual a partir de estratégias,  ações e 

auto-avaliações desenvolvidas desde 2017, muitas dessas estabelecidas com 

base no relatório Sucupira do quadriênio 2013-2016.  

Em relação ao detalhamento da produção bibliográfica docente ao longo deste 

quadriênio, o programa obteve o seguinte quantitativo de produtos: 2017 - 

publicações em periódicos - 57, livros - 50, Anais - 143, e jornais/revistas - 7; 
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2018 - publicações em periódicos - 85, livros - 50, Anais - 77, e jornais/revistas - 

9; 2019 - publicações em periódicos - 51, livros - 41, Anais - 57, e jornais/revistas 

- 13; e em 2020 - publicações em periódicos - 142, livros - 67, Anais - 13, e 

jornais/revistas - 28. Deste conjunto cabe destacar o crescimento em dois 

subtipos de produtos, publicações de artigos em periódicos e os livros, tomando 

como referência os resultados de 2020 em relação a 2017. No caso dos periódicos 

houve o aumento de 149,1% no quantitativo de produtos, enquanto que os livros 

tiveram um incremento de 34%. 

No detalhamento da produção técnica docente ao longo deste quadriênio, temos 

os seguintes dados de produtos: 2017 - apresentação de trabalho - 85, serviço 

técnico - 47, programa de rádio/TV - 18, organização de evento - 27, curso de 

curta duração - 7, editoria - 3, desenvolvimento de material didático/instrucional 

- 6, e outros - 7; 2018 - apresentação de trabalho - 80, serviço técnico - 45, 

programa de rádio/TV - 14, organização de evento - 29, curso de curta duração 

- 8, editoria - 2, desenvolvimento de material didático/instrucional - 2, e outros - 

6; 2019 - apresentação de trabalho - 74, serviço técnico - 56, programa de 

rádio/TV - 22, organização de evento - 13, curso de curta duração - 10, editoria 

- 6, e outros - 9; e em 2020 - apresentação de trabalho - 42, serviço técnico - 8, 

programa de rádio/TV - 57, organização de evento - 50, editoria - 15, 

desenvolvimento de material didático/instrucional - 35, e outros - 3. Desse 

montante, é pertinente destacar o crescimento no produto técnico programa de 

rádio/TV em 2020, principalmente por incluir neste subtipo as palestras (lives) 

por video conferência realizadas pelos docentes do PPGeo durante a pandemia, 

demonstrando a relevância dos professores no debate teórico-metodológico em 

diferentes temas do campo da Geografia, bem como contribuindo para a 

socialização do conhecimento científico via ambientes digitais. 

Todavia, muito mais do que apenas aumentar a produção dos docentes ao longo 

de cada ano, houve a preocupação de que esses produtos fossem bem 

distribuídos em cada uma das linhas de pesquisa do PPGeo. Para analisar esse 

contexto, tomamos inicialmente como referência o quantitativo de produtos 

bibliográficos no quadriênio gerado pelas três linhas de pesquisa, que totaliza 

890 produtos. Deste volume total, a linha Análise Ambiental e Tratamento da 
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Informação Geográfica possui 375 produtos (42%), Dinâmicas Socioespaciais 

possui 361 produtos (41%) e Ensino-Aprendizagem em Geografia possui 154 

produtos (17%). Contudo, é preciso reconhecer que o número de professores 

por linhas de pesquisa não é equânime, ou seja, torna-se necessário analisar 

esse quantitativo a partir da distribuição de docentes por cada linha. A linha 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica é composta por 11 

docentes, Dinâmicas Socioespaciais por 13 docentes e Ensino-Aprendizagem em 

Geografia por 6 docentes. Sendo assim, no que se refere a distribuição da 

produção bibliográfica total em relação ao número de docentes por linha de 

pesquisa, este programa obteve os seguintes dados no conjunto deste 

quadriênio: Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica - 30,1 

produtos/docente; Dinâmicas Socioespaciais - 27,7 produtos/docente; e Ensino-

Aprendizagem em Geografia - 25,6 produtos/docente. Para contribuir com esses 

dados, podemos destacar que média geral da produção intelectual no quadriênio 

ficou em 29,6 produtos. A partir desses dados observamos que mesmo com uma 

pequena diferença entre as linhas houve um equilíbrio, fortalecendo a produção 

intelectual entre todos os professores, resultado este de um conjunto de ações 

estratégicas deste programa ao longo desses quatro anos. Todavia, 

reconhecemos a necessidade de diminuir essa diferença na média da produção 

intelectual bibliográfica entre as linhas para o próximo quadriênio, como uma 

medida importante a ser tomada por este programa.    

A mesma análise pode ser feita tomando como referência a produção técnica. 

Neste caso a média geral do PPGeo foi de 26,2 produtos por docente. E em 

relação as três linhas de pesquisa, os dados foram os seguintes: Análise 

Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica - 22,3 produtos/docente; 

Dinâmicas Socioespaciais - 28,6 produtos/docente; e Ensino-Aprendizagem em 

Geografia - 28 produtos/docente. Esses números revelam a busca por este 

programa consolidar de modo mais equilibrado a produção intelectual docente 

nas três linhas, por entender que este fortalecimento contribui na perspectiva de 

crescimento robusto e mais sustentável. 

Do conjunto desses produtos cabe realizar uma análise da publicação de artigos 

em periódicos qualificados neste quadriênio. Somando a produção deste 
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quadriênio foram gerados 335 produtos em publicações de periódicos, 

distribuídos do seguinte modo: 2017 - 57; 2018 - 85; 2019 - 51; 2020 - 142. 

Deste volume total (335 produtos) cabe especificar o Qualis-CAPES dos artigos 

publicados, a saber: 32 em A1 (10%); 64 em A2 (19%); 57 em B1 (17%); 44 

em B2 (13%); 28 em B3 (8%); 40 em B4 (12%); 12 em B5 (4%); 5 em C (1%); 

e 35 em periódicos sem avaliação do Qualis-CAPES (16%). Desse quantitativo 

convém tecer algumas análises, por exemplo, tomando como referência os 

artigos chamados do tipo 1 (A1, A2 e B1, na avaliação do Qualis-CAPES) temos 

o total de 153 produtos, representando 46% de todas as publicações geradas 

neste quadriênio. E se considerarmos apenas as publicações em estratos 

superiores do Qualis-CAPES, ou seja, avaliados em A1 e A2, temos 96 produtos, 

que representa 29% de todos os artigos do quadriênio. Se compararmos a 

produção dos artigos publicados em periódicos qualificados, neste caso somando 

apenas os artigos avaliados de A1 até C, deste quadriênio com o quadriênio 

anterior, temos os seguintes resultados: 2013-2016 - 121 produtos; 2017-2020 - 

282 produtos. Nesse interim observamos um crescimento de 133% neste tipo de 

produção. E se tomarmos como referência apenas os artigos publicados em 

estratos superiores no comparativo entre os dois últimos quadriênios, os 

resultados são: 2013-2016 - 46 produtos; 2017-2020 - 96 produtos. Essa 

diferença revela um aumento de 108,6% neste tipo de produção. Diante desses 

dados podemos observar um significativo esforço deste programa em ampliar a 

publicação em artigos qualificados neste quadriênio. 

Numa análise mais detalhada sobre a autoria desses artigos publicados em 

periódicos, podemos destacar que dos 335 produtos gerados neste quadriênio 

(2017-2020), 140 artigos (42% do total) foram publicados entre docentes e 

discentes/egressos do PPGeo. Esse dado demonstra o empenho deste programa 

em fortalecer a vinculação entre orientador(a)-orientando(a) na produção 

intelectual, tendo a perspectiva de contribuir para a formação dos alunos no que 

se refere a sua futura atuação profissional, tanto como pesquisador como 

docente. Vale salientar que esta ação foi originada das atividades de 

planejamento estratégico e da auto-avaliação deste programa realizada ao longo 

do quadriênio.   
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Quanto à produção intelectual do corpo docente do programa em 2020 destaca-

se que ela tem sido realizada predominantemente em periódicos qualificados 

(142 produtos) e livros com corpo editorial (67 produtos), neste caso incluindo 

livros autorais, organizados e capítulos de livros. O relevo dado a estes dois tipos 

de produção pode ser justificado pelo quantitativo total de produtos bibliográficos   

(250, relativo a 54%) e técnicos (210, relativo a 46%) gerados pelos professores 

do PPGeo no ano de 2020, totalizando o número de 460 produtos distribuídos 

dentre os mais diferentes tipos. Cabe aqui detalhar esta produção a partir dos 

subtipos bibliográficos e técnicos. Em relação aos bibliográficos, foram gerados 

em 2020 um total de 250 produtos, sendo: artigos em periódicos - 142 (57%); 

livros (distribuídos entre livros completos, organizados e capítulos de livro) - 67 

(27%); artigos em jornais ou revistas - 28 (11%); e publicações em anais de 

eventos/congressos - 13 (5%). E no que se refere aos produtos técnicos, 

totalizou-se 210 produtos, sendo: participação em programas de rádio/TV (lives 

por video conferência) - 57 (27%); organização de eventos/congressos - 50 

(24%); apresentações de trabalhos em eventos/congressos - 42 (20%); serviços 

técnicos - 8 (4%), editoria - 15 (7%); desenvolvimento de material didático e/ou 

instrucional - 35 (17%); e outros tipos de produtos técnicos - 3 (1%). O conjunto 

desses dados demonstra com evidência a pluralidade na produção intelectual 

gerada pelo corpo do docente deste programa no ano de 2020, contexto este 

que pode ser justificado pela amplitude e inserção das três linhas de pesquisa 

em diferentes frentes de trabalho, contudo sem desconsiderar a importância e 

destaque às publicações em periódicos qualificados e livros com corpo editorial e 

ISBN.  

Em uma outra análise é possível salientar a integração do corpo docente e 

discente no que concerne às publicações, principalmente no contexto de valorizar 

uma maior articulação entre orientadores e orientandos. Este é um quesito que 

o PPGeo buscou fortalecer ao longo deste quadriênio, incentivando uma maior 

proximidade entre os professores, os alunos e egressos no que se refere a 

produção bibliográfica. Sendo assim, destaca-se que no ano de 2020 este 

programa obteve um quantitativo de 250 produtos publicados distribuídos em 

artigos de periódicos, livros e anais de eventos/congressos. Desse total, cabe 
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salientar que: 99 (40%) foram produtos gerados pela articulação entre docentes 

e discentes e/ou egressos; 85 (34%) resultantes da publicação dos discentes 

e/ou egressos (em alguns casos em co-autoria com outros discentes); e 66 (26%) 

sendo produtos de apenas um docente ou em co-autoria com outro docente, 

deste ou de outro programa. Este dado revela o esforço do PPGeo em fortalecer 

os vínculos na produção intelectual entre docentes e discentes, entendendo que 

este processo se constitui como um importante elemento na formação acadêmica 

dos alunos. E, ao mesmo tempo, respeitando também suas produções individuais 

e/ou articuladas com outros grupos de pesquisas em rede.     

No que tange as publicações em livros, tomando como referência os livros 

publicados, organizados e os capítulos de livros tanto por docentes como 

discentes do PPGeo em 2020, obteve-se o quantitativo de 67 produtos. Cabe 

destacar que no conjunto do quadriênio a publicação em livros totalizou 208 

produtos, distribuídos do seguinte modo: 2017 - 50 (24%); 2018 - 50 (24%); 

2019 - 41 (20%); e 2020 - 67 (32%).  Deste total observa-se que grande parte 

foi realizada em livros que continham corpo editorial, contexto valorizado e 

incentivado por este programa, e que abrangiam uma grande circulação a partir 

de sua publicação/impressão. Considera-se que este tipo de publicação continua 

a ter grande relevância e tradição para as ciências humanas, fortalecendo todo 

o trabalho com qualidade na publicação de livros e ampliando a divulgação 

científica.  

Acrescenta-se aos elementos ora apresentados, para indicar a qualidade das 

atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no PPGeo, o 

fator h obtido nas plataformas Google Acadêmico, Web of Science e Scopus. 

Quanto ao Google Acadêmico, observa-se que as três linhas de pesquisa possuem 

pelo menos um docente com fator h > 20 (considerando-se todos os anos) e 

fator h > 10 (considerando-se a produção desde 2016). Ressaltam-se os índices 

elevados obtidos por alguns dos docentes permanentes, a exemplo dos docentes 

Laerte Guimarães Ferreira Júnior (fator h = 40 [todos os anos] e 28 [desde 

2016]); Lana de Souza Cavalcanti (fator h =  22 [todos os anos] e 16 [desde 

2016]); Maria Geralda de Almeida (fator h = 21 [todos] e 14 [desde 2016]) e 



 

132 
 

Manuel Eduardo Ferreira (fator h = 18 [todos] e 15 [desde 2016]), sendo estes 

docentes representantes das três linhas de pesquisa do PPGeo. 

Ainda segundo o Google Acadêmico, a média geral dos docentes do PPGeo foi de 

fator h = 6,03 (considerando-se a produção desde 2016) e de fator h = 8,17 

(considerando-se todos os anos). O fator h médio obtido pelos docentes por Linha 

de Pesquisa para produção desde 2016 foi de 7,75; 3,85 e 6,50 para as linhas de 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica, Dinâmica 

Socioespacial e Ensino e Aprendizagem, com medianas de 7,0; 1,0 e 4,0, 

respectivamente. Considerando a produção de todos os anos, o fator h médio 

obtido por Linha de Pesquisa foi de 9,92, 5,92 e 8,67 para Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica, Dinâmica Socioespacial e Ensino e 

Aprendizagem, com medianas de 9,0; 3,0 e 6,5, respectivamente.  

Considerando a plataforma Web of Science, o fator h médio dos docentes do 

PPGeo foi de 1,35, considerando toda a produção. O fator h médio obtido pelos 

docentes por Linha de Pesquisa considerando toda a produção foi de 2,50, 1,23 

e 0,33 para as linhas Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica, 

Dinâmica Socioespacial e Ensino e Aprendizagem, com medianas de 1,5, 1,00 e 

0,00, respectivamente. Quanto à plataforma Scopus, o fator h médio dos 

docentes do PPGeo foi de 1,35, considerando toda a produção. O fator h médio 

obtido pelos docentes por Linha de Pesquisa considerando toda a produção foi 

de 4,33, 0,23 e 0,33 para as linhas Análise Ambiental e Tratamento da 

Informação Geográfica, Dinâmica Socioespacial e Ensino e Aprendizagem, com 

medianas de 1,5, 0,00 e 0,00, respectivamente. 

Além destes indicadores, destacam-se os bolsistas produtividade CNPq no PPGeo, 

que exercem papel de liderança na pesquisa. Dentre eles se destacam os 

docentes Laerte Guimarães Ferreira Júnior (Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa 1C); Lana de Souza Cavalcanti (Bolsista de Produtividade em Pesquisa 

2); Maria Geralda de Almeida (Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2); Selma 

Simões de Castro (Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1B) e dois docentes do 

quadro de colaboradores, João Batista Pereira Cabral (Bolsista de Produtividade 
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em Pesquisa 2) e Tadeu Pereira Alencar Arrais (Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa 1D). 

Os docentes contemplados com Bolsas de Produtividade ou Desenvolvimento 

Tecnológico (CNPq) representam 17,6% do total de docentes, considerando 

docentes permanentes (DP) e docentes colaboradores (DC). Entre os anos de 

2017 e 2019, houve 7 Bolsistas de Produtividade CNPq, representando 21% do 

quadro docente. Os docentes Bolsistas de Produtividade ou Desenvolvimento 

Tecnológico (CNPq) integram conselhos editoriais e em comissões de avaliação 

de programas institucionais de Iniciação Científica vinculados ao CNPq, FAPEG e 

CAPES, o que reafirma sua liderança científica. O quantitativo de bolsistas de 

produtividade em 2021 será redimensionado, pois o Docente Permanente Manuel 

Eduardo Ferreira foi contemplado no Edital 09/2020 e inicia o quadriênio 2021-

2024 como Bolsista de Produtividade CNPq. Ressalta-se que o Programa tem 

estimulado docentes a concorrer nos editais de bolsa produtividade, na 

perspectiva de melhorar este percentual para o quadriênio 2021-2024. 

2.5. Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades  

de formação no programa 

Este item apresenta a distribuição dos docentes do Programa nas atividades de 

orientação; proporção de discentes em projetos de pesquisa; distribuição 

docentes em projetos de pesquisa; atividades de extensão, organização de 

eventos científicos e acadêmicos. 

2.5.1 Distribuição dos docentes do Programa: nas atividades de docência, 

de orientação, coordenação de projetos, participação em projetos de 

pesquisa e de extensão, organização de eventos científicos 

Os docentes permanentes do Programa encontram-se inseridos em atividades 

de ensino, pesquisa e extensão envolvendo e articulando pós-graduação e a 

graduação no desenvolvimento destas atividades garantindo qualidade e 

comprometimento com o desenvolvimento da pesquisa científica e retorno para 

a sociedade.  

A avaliação e envolvimento do corpo docente em relação as atividades de 

formação no programa considera os seguintes itens: Distribuição dos docentes 
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Permanentes do Programa nas atividades de docência (25%); Distribuição dos 

docentes em projetos de pesquisa; atividades de extensão e/ou organização de 

eventos científicos e acadêmicos (25%);Distribuição dos docentes do Programa 

nas atividades de orientação (25%);Proporção de discentes em projetos de 

pesquisa coordenados por docentes do Programa (25%). 

O envolvimento do corpo docente quando as atividades de docência na 

graduação e na pós-graduação é total, mesmo considerando os afastamentos 

para cargos de direção ou de capacitação dentro do quadriênio. Comumente as 

disciplinas da pós-graduação são ofertas em colaboração entre os docentes das 

linhas de pesquisa, conduzidas em aulas teóricas e expositivas e atividades 

práticas em campo ou em laboratórios. 

Para o ano de 2020, o PPGEO havia programado a oferta de nove disciplinas, 

mas como as atividades presenciais foram interrompidas em março/2020 em 

decorrência da Pandemia do Coronavírus e em atendimento a decretos 

municipais, estaduais e normativas da UFG, o retorno das aulas só ocorreu em 

junho/2020, seguindo as orientações da instituição para o ensino remoto 

emergencial. Houve, portanto, reorganização da oferta das disciplinas e em 

função do modelo de ensino remoto adotado, foram ofertadas oito disciplinas 

(obrigatória e eletivas) entre os meses de junho e dezembro/2020. 

Dentre os vinte e oito professores permanentes do PPG, treze docentes (46%) 

dedicaram-se a atividades de ensino na Pós-graduação, em 2020, participando 

nas sete disciplinas, sendo: 01 (uma) disciplina obrigatória – Teoria e Método em 

Geografia e 07 (sete) eletivas, das quais 02 (duas) da linha de pesquisa 

Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica: 1.Geografia 

Física do Cerrado  2.Unidades de Conservação; 03 (três) da linha Dinâmica 

Socioespacial: 1.Identidade, Territórios e Territorialidades, 2.O Imaginário da 

Cidade e 3.Tópicos Especiais em Dinâmica Socioespacial, com foco na temática 

em Planejamento Urbano e Regional e; por fim, 02 (duas) da linha Ensino-

Aprendizagem de Geografia: 1.A Linguagem Cartográfica e sua Aplicação no 

Ensino e na Pesquisa e 2.Formação de Professores em Geografia.  

Para além da oferta compartilhada de disciplinas entre os docentes das linhas 

de pesquisa deve ser destacado que nas disciplinas ofertadas no semestre 

2020/1, contou-se ainda com colaborações de docentes em estágio de pós-
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doutorado no PPGeo (o caso da disciplina Identidade, Territórios e 

Territorialidades, que foi ministrada com Sônia Mendonça), colaboração de 

docentes de outras instituições (como, Tópicos Especiais em Dinâmica 

Socioespacial) e de técnicos do Instituto Chico Mendes (disciplina de Unidades 

de Conservação).   Destaca-se ainda que a oferta, em especial das disciplinas 

eletivas, é realizada para outros discentes de outros programas, garantindo 

ampliação do debate e compartilhamento de distintas abordagens teóricas e 

práticas. 

As disciplinas obrigatórias: Ambiente e Apropriação de Regiões do Cerrado e 

uma eletiva: Projeto de Pesquisa, serão ofertadas no primeiro semestre do ano 

de 2021, haja vista que o calendário do ano de 2020 se encerra em 14 de 

junho/2021, conforme orientação da instituição. Tais disciplinas irão contar com 

envolvimento de 04 docentes sendo 03 permanentes e 01 colaborador.  

No ano de 2020, vinte e seis docentes (92% dos docentes permanentes) 

participaram também do ensino de graduação, apenas três docentes durante 

este ano, estiveram afastados das atividades de graduação e parcialmente da 

pós-graduação, em função de afastamentos oficiais vinculados a cargos de 

direção acadêmica, gestão da pró-reitora de pesquisa da UFG e, de afastamento 

para pós-doutorado.  

A distribuição da oferta de disciplinas e de docentes vinculados as linhas de 

pesquisa indicam equidade na oferta realizada no ano de 2020, o que também é 

observado para os demais anos do quadriênio vigente.  

O programa fomenta a formação dos discentes bolsistas e não bolsistas de pós-

graduação (mestrado e doutorado) no envolvimento em  atividade de ensino, 

pesquisa e extensão por meio do estágio de docência, para que os mesmos 

possam ser habilitados na preparação e exposição de aulas teóricas e práticas 

para a graduação; participação em programas de  monitoria e tutoria e de 

projetos de ensino para estudantes; no desenvolvimento de atividades de ensino 

e/ou orientação no âmbito da UFG, associadas a grupos de estudo, grupos de 

pesquisa, projetos de extensão, seminários e minicursos, atendendo o 

estabelecido pela CAPES (Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010), por resolução 

da UFG (Resolução Conjunta - Consuni/Cepec Nº 01/2017) e Resolução interna 

(RESOLUÇÃO PPGeo N. 02/2018). 
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Portanto, a partir de 2019, o PPGEO democratizou o acesso de todos os 

discentes a realização de estágio de docência com a disponibilização de editais 

semestrais internos destacando as vagas para a realização de estágio de 

docência, informando as disciplinas da graduação, docentes supervisor e 

número de vagas.  

No ano de 2020, relativo ao I semestre da graduação, os docentes vinculados 

ao PPGEO oferecerem vagas em 7 disciplinas de graduação, possibilitando o 

envolvimento de 17 discentes em nível de mestrado e de doutorado.   

Para além das atividades de estágio docência, na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso I, que é ofertada à graduação por docentes vinculados ao 

PPGEO, os discentes de programa são inseridos para o acompanhamento de 

atividades prática e avaliativas, garantindo assim envolvimento direto e 

supervisionado em práticas avaliativas de projetos de pesquisa.   

Quanto ao envolvimento em atividades de orientação, todos os docentes 

permanentes, assim como docentes colaboradores, estiveram em 2020 

comprometidos com orientações de mestrado ou de doutorado, sendo que o 

número de discentes varia entre 2 e 8 por professor, sendo uma média de 4 e 

mediana de 3 orientações.  

A aparente dissimetria entre número de alunos por docente é mais bem 

explicada quando se particulariza os dados por linha e por docentes identificando 

que ao longo do quadriênio vários docentes permanentes estiveram envolvidos 

em atividades de gestão, como pró-reitoria, direção acadêmica, coordenações 

de graduação e de pós-graduação, além de licenças para realização de pós-

doutorado. Esta situação demandou, diante dos editais de processos seletivos, 

a concentração de orientação para docentes, especialmente, aqueles que estão 

vinculados a mais tempo no programa, acumulando consequentemente mais 

experiência nas atividades de orientação. Deve ser destacado ainda que existem 

orientações de doutorado iniciadas dentro do atual quadriênio, que, em função 

de comprometimentos vinculados a pandemia no ano de 2020, estão previstas 

para serem finalizadas no primeiro semestre de 2021.  

Atualmente 96,4% dos docentes permanentes estão habilitados para orientar 

nas duas modalidades (mestrado e doutorado), devendo ser resgatado o 
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histórico de que ainda que no final do quadriênio anterior houve o 

credenciamento de novos docentes ao PPGEO, mas que em função da instrução 

normativa interna só passaram a ser habilitados para a orientação em nível de 

doutorado com a finalização de duas defesas de mestrado, o que aconteceu nos 

anos de 2019 e 2020.  

A relação orientações/ orientadores dentro das linhas de pesquisa, no entanto é 

equilibrada, havendo ainda colaborações entre os docentes em coorientações 

dentro da linha e entre as linhas de pesquisa, assim como equilíbrio entre 

professores permanentes que são bolsistas de Produtividade do CNPq para 

cada uma das três linhas de pesquisa do programa. 

Os docentes permanentes do programa se dedicam também a supervisão de 

estágios de pós-doutorado, contribuindo na formação de pesquisadores e ou 

docentes de outros municípios do estado de Goiás e de outros estados e 

Instituições de Ensino Superior.  

Ano longo do ano de 2020 foram realizadas 31 defesas, sendo 19 titulações de 

mestrado e 12 titulações de doutorado. Em função das ações de isolamento, 

apenas 05 defesas (sendo 03 de mestrado e 02 de doutorado) aconteceram 

presencialmente entre os meses de janeiro e março, as demais (26 defesas) 

aconteceram com uso de plataformas digitais.  

Dentro do quadriênio o PPGeo totalizou, cento e setenta e nove teses e 

dissertações defendidas. O corpo docente titulou 90 mestres e 89 doutores no 

quadriênio, perfazendo em média 3,21 titulações de mestrados por docente/ano 

e 3,17 titulações de doutorado por professor credenciado para orientação nesse 

nível. Assim, no cômputo geral, o corpo docente esteve envolvido com 6,4 

titulações/ano/docente.  

Os docentes do programa também se encontram envolvidos na orientação dos 

alunos de graduação em atividades relacionadas a Trabalhos de Conclusão de 

Curso, em programas institucionais de iniciação científica, Estágios Obrigatórios 

e programas específicos como Programa de Educação Tutorial (PET) e 

Programa Institucional de Bolsista de Iniciação à Docência (PIBID). No ano de 

2020, os docentes do PPGEO se responsabilizaram por 111 orientações.  
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Durante primeiro semestre de 2020, 35% dos docentes do programa se 

responsabilizaram pela orientação com defesa de 19 Trabalhos de Conclusão 

de Curso. Destaca-se, no entanto, que o segundo semestre da universidade 

ainda está em curso e os docentes se mantém envolvidos na orientação de 

trabalhos de conclusão de curso ainda não defendidos, mas relativos ao ano de 

2020. As defesas públicas dos TCCs contam com a participação de discentes, 

especialmente, em nível de doutorado como membros de banca, como uma 

estratégia de capacitação e envolvimento de pós-graduação e graduação.  

O Programa PET na Geografia pelo coordenado pelo docente permanente Prof. 

Ronan Eustáquio, o qual foi o tutor no ano de 2020 de doze discentes da 

graduação.  

A liderança científica do Programa de Iniciação à Docência (Pibid) no PPGeo é 

dada pela Coordenação Institucional do PIBID na universidade pelo docente 

permanente do programa Prof. Vanilton Camilo de Souza. Na instituição o 

Programa à Docência/PIBID atende os quantitativos de 240 bolsas de Iniciação 

à Docência; 30 bolsas para Professor/Supervisor da escola; e 10 bolsas para 

Coordenador de áreas. 

 Na área da Geografia, o Pibid é coordenado pelas docentes permanentes do 

programa Profa. Miriam Aparecida Bueno e Profa. Adriana Olívia Alves, sendo 

contemplado no projeto da UFG com 16 bolsas de Iniciação à Docência e 02 

bolsas Professor Supervisor na escola. Além do Pibid, a Geografia foi 

contemplada com outro Programa da Capes o Residência Pedagógica (RP). 

Nesse programa, a área da Geografia recebeu 24 bolsas de Residentes e 03 

bolsas Professor Preceptor na escola. A coordenação da RP na Geografia é 

também de outro docente permanente do PPGeo, Prof. Denis Ricther. 

Todos os professores estão vinculados a 19 Grupos de pesquisa, devidamente 

castrados e certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e 

desenvolvem projetos de pesquisa no PPG.  62% dos projetos que estão em 

desenvolvimento dentro do quadriênio  contam com financiamento de órgãos 

como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNQP, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 

Ministério Público do Estado de Goiás e instituições internacionais como a 

Conservation International Foundation e a World Wildlife Fund, o que aponta o 



 

139 
 

empenho e dedicação dos docentes na submissão de projetos  em editais de 

financiamento, mesmo diante do cenário de escassez nacional e estadual de 

editais universais ou correlatos a temas envolvidos com pesquisas em 

Geografia. Ainda assim, alguns docentes contam, inclusive com mais de 01 

projeto financiado.  

A execução dos projetos, que são cadastrados nos sistemas da universidade, 

conta com colaboração entre os docentes permanentes e colaboradores do 

PPGeo, com intercâmbio inclusive entre as linhas de pesquisa. É garantida o 

envolvimento dos discentes, assim como de egressos do programa, nos projetos 

financiados ou não. Ao longo do quadriênio, 38% dos discentes devidamente 

matriculados no PPGEO constam oficialmente envolvidos nos projetos 

cadastrados nos sistemas da UFG, que são coordenados por docentes do 

programa.   

A inserção dos discentes, egressos, assim como a colaboração entre os 

docentes permite que a execução dos projetos sejam realizadas por equipes 

ampliadas, assim como com parcerias interinstitucionais entre órgãos públicos, 

outras institucionais de ensino superior públicas e privadas, organizações não 

governamentais, entre outras.    

Todos os docentes estão envolvidos na colaboração e envolvimento em projetos 

de pesquisa que são condizentes com as linhas de pesquisa do programa.  

96,5% dos docentes do quadro permanente são coordenadores de pelos menos 

um projeto. Entre 2018 e 2019, houve uma ampliação de 42% no número de 

projetos cadastrados e em execução.    

Quanto à divulgação do conhecimento produzido, os docentes estão envolvidos 

e comprometidos com a veiculação em periódicos, e livros com corpo editorial 

com política muito seletiva.  

Considerando a produção de artigos em geral todos os docentes realizam 

publicações da maioria dos artigos em revistas com Qualis B1 ou superior. 

Analisando a publicação docente nas revistas com Qualis A1 cerca de 22% dos 

docentes permanentes realizaram publicações nos anos de 2017 e 2018 e para 

o biênio 2019-2020 cerca de 20%. Para os periódicos A2 cerca de 42% dos 

professores realizaram publicações no quadriênio. Nos anos de 2017 e 2018 a 
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média de professores que publicaram em revistas com Qualis A3 foi de 18%. 

Para o ano de 2019 essa porcentagem aumentou para 25% e 42% em 2020. 

10% dos professores fizeram publicações em periódicos A4 nos anos de 2017 e 

2019 e 16% nos anos de 2018 e 2020. 

No caso dos periódicos B1 a porcentagem de professores que publicaram em 

periódicos nesse Qualis aumentou durante o quadriênio passando de 16% em 

2017, 39% em 2018 e 2019 para 45 % em 2020. 

Considerando a publicação de livros cerca de 24% do quadro permanente 

realizaram publicações no quadriênio. Para os capítulos de livros, 54% dos 

professores permanentes publicaram capítulos de livros com destaque para o 

ano de 2019 em que 68% do corpo permanente. 

Embora no quadriênio tenha ocorrido variações entre o quantitativo de 

produções qualificadas o PPGeo apresentou em torno de 1590 produções 

bibliográficas e técnicas, que contaram com envolvimento de discentes e 

colaboradores. 

Preocupados com a transferência dos conhecimentos produzidos e 

considerando o compromisso com o desenvolvimento social e econômico da 

população, o corpo docente de dedicou também a organização de eventos, 

desenvolveu projetos de extensão e interação com a sociedade.  

Dentro do quadriênio, os docentes sempre se mantiveram ativos na promoção 

de eventos de divulgação científica com envolvimento colaborativo entre os 

docentes, com a participação de discentes do programa, da graduação e de 

egressos na organização das atividades. Cabe destacar que em 2020, mesmo 

no contexto de pandemia, 42% dos docentes permanentes se responsabilizaram 

pela organização de 59 eventos (Fóruns Nacionais e Internacionais; Seminários 

Regionais, Nacionais e Internacionais; Mesas Redondas, Minicursos, Colóquios, 

Palestras e “lives”) que aconteceram distintas plataformas online. Tais atividades 

conseguiram envolver os atuais discentes do programa, discentes já egressos, 

assim como integração entre dos docentes e entre as linhas de pesquisa. 

Os docentes permanentes do PPGeo são responsáveis por coordenar cinco (05) 

projetos de extensão financiados, além de participarem colaborando em outros 
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cento e doze (112) projetos e ações (cursos, eventos) de extensão, apenas no 

ano de 2020.  

Dentre os vários projetos de extensão desenvolvidos no quadriênio, no ano de 

2020, destacamos, dentro do contexto do ano de 2020, os seguintes projetos: 

(1) desenvolvimento no escopo da linha de pesquisa Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica, da plataforma de análise espacial da 

crise de COVID-19 no Estado de Goiás (Plataforma COVID GOIAS), que articula 

atividades de docentes e discentes do PPGEO com pesquisadores de outros 

programas e instituições; (2) no escopo da linha de pesquisa Ensino-

Aprendizagem em Geografia, a oferta de curso de extensão relacionados a 

produção de material didático, vinculado a ação de  Curso de Extensão do 

NEPEG/GECE: A linguagem cartográfica no ensino de Geografia, que conta com 

envolvimento nove discentes do PPGEO, docentes do programa, assim como 

egressos e colaboradores externos; (3) vinculado a coordenação de docentes 

permanentes da linha Dinâmica Socioespacial, o projeto “Cerrado e Cultura – A 

Economia Social e Criativa na Reprodução Socioeconômica de Mulheres 

Quilombolas e Camponesas”, conta com financiamento do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos e articula rede de instituições acadêmicas, 

técnicas e associações comunitárias do estado de Goiás e Tocantins. 

QUESITO 3 IMPACTOS NA SOCIEDADE 

Este Quesito, refere-se aos impactos na sociedade quanto aos aspectos 

econômico, social e cultural, assim como a visibilidade e a inserção social das 

atividades desenvolvidas no Programa. 

O item a seguir apresenta a produção intelectual do Programa evidenciando a 

relação com a natureza do PPGeo. 

3.1 Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da 

natureza do programa 

A Geografia, por sua própria natureza como ciência, apresenta um amplo escopo 

de interações com a sociedade e, por conseguinte, de possíveis impactos 

gerados por sua produção científica ou técnica, com reflexos principalmente nos 

campos educacional, social, cultural e ambiental. 
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Neste sentido, a escolha dos 10 produtos de maior destaque no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFG reflete essa diversidade de 

áreas de abrangência, que também é parte constitutiva das três de Linhas de 

Pesquisa nas quais o PPGGeo/UFG se organiza: 1) Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação Geográfica; 2) Dinâmica Socioespacial; e 3) Ensino-

Aprendizagem em Geografia. 

A seguir são descritos os principais produtos destacados pelo PPGGeo/UFG, de 

acordo com cada linha de pesquisa do Programa.   

A) Linha de Pesquisa “Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica” 

1) NUNES, F. G. et al. Mapping green areas in urban plots in the municipality of 

Goiânia-GO Brazil: a spatial analysis of legislative conduct. Revista de Geografia 

e Ordenamento do Território, v. 1, p. 105-121, 2020. 

Publicado em revista de cunho internacional e em língua inglesa, o artigo 

colabora para o fortalecimento do grupo de pesquisa do CNPq: Cidades 

Geointeligentes. Tendo como primeira autora a Profa. Dra. Fabrizia Gioppo 

Nunes (UFG/PPGEO), com participação do Prof. Dr. Alex Mota dos Santos 

(UFG/ Faculdade de Ciência e Tecnologia), dos doutorandos Helci Ferreira 

Ramos (UFG/PPGEO) e Rodrigo Lima Santos (UFG/PPGEO) e do mestre Daniel 

Soares (Universidade Nova de Lisboa), o artigo é resultado de esforços de 

cooperação entre orientador, coorientador, doutorandos e pesquisadores 

externos ao programa, reforçando a temática das práticas das geotecnologias a 

serviço de políticas públicas urbanas, planejamento e gestão de cidades 

sustentáveis. Na relevância deste produto cabe ressaltar ainda a participação 

conjunta de diversos pesquisadores em distintas fases de formação, integração 

esta que contribui para a ampliação da capacitação de pessoal. 

2) BUENO, G.T.; CHEREM, L.F.S.; TONI, F.; GUIMARAES, F. S.; BAYER, M. 

Amazonia. In: SALGADO, A.A.R.; SANTOS, L.J.C.; PAISANI, J.C. (org.). The 

Physical Geography of Brazil - Environment, Vegetation and Landscape. 

1ed. Cham: Springer, 2019, pp. 169-197. 

http://lattes.cnpq.br/1585424190030655
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Este capítulo compõe um livro publicado pela editora Springer, em língua inglesa, 

que traz uma atualização dos conhecimentos sobre a Geografia Física do Brasil. 

O livro é organizado em capítulos, cada um com foco em uma unidade de 

paisagem brasileira, e tem como referência os domínios de natureza propostos 

por Ab’Sáber. O livro resulta de um esforço de cooperação entre pesquisadores 

de diversas universidades e instituições de pesquisa do Brasil. O capítulo em 

questão resultou do esforço conjunto de três professores do PPGEO da UFG, 

um professor da UnB e um recém-doutor pela PUC-Minas que realizou suas 

pesquisas na Amazônia. O capítulo aborda aspectos da geologia, da 

geomorfologia, do clima, dos solos, da vegetação e dos principais impactos e 

ameaças ambientais na Amazônia brasileira. O trabalho combina a experiência 

de pesquisa dos autores na região e o emprego de fontes bibliográficas 

atualizadas, a maior parte delas publicada em periódicos científicos 

internacionais. 

3) BARROS, J. R. Programa Escolar 2017-2018: Aprendizagem Criativa. 

Caderno Pedagógico para docentes do Ensino Básico. Faber Castell. 2017. 

Trata-se de uma produção elaborada a convite da Faber Castell, que reconheceu 

a relevância do trabalho desenvolvido no âmbito do Espaço Maker/LaGICriArte. 

O material resulta de uma inserção do grupo de pesquisa coordenado pela Profa. 

Juliana R. Barros na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e contribui para 

a capacitação de professores de todos os níveis do ensino que tenham interesse 

em adotar metodologias ativas em suas aulas. Com uma tiragem impressa de 

10.000 exemplares, e posteriormente disponibilizado no site da Faber Castell, 

esse material tem alcançado uma quantidade expressiva de docentes 

interessados em ampliar seu repertório de metodologias de ensino. Além disso, 

a publicação trouxe mais visibilidade para o trabalho que vem sendo 

desenvolvido e permitiu que a experiência do que tem sido realizado pudesse 

alcançar mais pessoas, aumentando, assim, o potencial de replicação dessas 

atividades em outras instituições de ensino. 

4) FARIA, K. M. S.; ALMEIDA, M. G. O discurso e a prática do Ecoturismo na 

visão desenvolvimentista em Comunidades de Quilombolas em Goiás, Brasil. 

CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-20, 2020. 
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Produto é resultado de pesquisa desenvolvida em colaboração com docentes de 

programa mediante demanda do Ministério Público Estadual de Goiás no 

território Quilombola Kalunga, situado no norte do estado de Goiás, que é tratado 

nos projetos de pesquisa das autoras do artigo. Os resultados apresentados no 

artigo reúnem dados e análises particularizados para a comunidade Engenho II, 

que foi inserida nas atividades de ecoturismo e que já apresenta impactos 

socioambientais decorrentes a ausência de planejamento e estruturação social 

prévia a abertura da comunidade a visitação. Os dados foram coletados com 

participação de discentes voluntários do PPGeo e da Graduação em Geografia, 

que se encontram inseridos em outros projetos desenvolvidos na comunidade. 

Para além da qualidade da revista selecionada para a publicação, a análise 

cientifica envolveu a integração de abordagem sociocultural com os aspectos 

ambientais inerentes à ciência geográfica com contribuição para a comunidade 

envolvida na pesquisa. 

5) VELOSO, G. A.; FERREIRA, M. E.; FERREIRA JR., L. G.; SILVA, B. B. 

Modelling gross primary productivity in tropical savanna pasturelands for 

livestock intensification in Brazil. Remote Sensing Applications: Society and 

Environment, v. 17, p. 1-8, 2020.  

O referido produto (artigo científico), publicado no ano de 2020 no Remote 

Sensing Applications: Society and Environment, é um dos resultados obtidos da 

pesquisa de doutorado de Gabriel Veloso (sob orientação do prof. Manuel E. 

Ferreira), defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia 

(PPGEO/UFG) em 2018. A pesquisa se voltou para a análise de modelos 

ambientais aplicados ao bioma Cerado, considerando um melhor 

aproveitamento de seus recursos naturais, mais especificamente para a classe 

antrópica constituída pelas pastagens plantadas, muitas em estado de 

degradação. A modelagem em si, apresentada em detalhes neste artigo, 

considera os dados climáticos e de cobertura do solo, além de dados de 

reflectância da superfície obtidos por satélites, para estimar parâmetros como 

saldo de radiação, temperatura e evapotranspiração para todo a área de estudo 

(estado de Goiás). Com estes parâmetros, foi possível gerar um mapa preciso 

de produtividade primária bruta e de biomassa seca (forragem, Ton./Ha), 

apontando as áreas com maior ou menor capacidade de suporte bovino 
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(Unidades de Animais/Hectare). Tais resultados propiciam um aumento de 

eficiência da pecuária bovina nas áreas de savana, ao orientar o manejo das 

pastagens de forma mais eficiente, evitando-se a sua expansão sem 

necessidade (traduzida por novos desmatamentos), ou apontando as áreas mais 

suscetíveis à degradação, as quais estejam com um sobrepastejo (i.e., 

excedendo a capacidade de animais por hectare). Por fim, as modelagens 

desenvolvidas para este trabalho são públicas e estão disponíveis para a 

sociedade, como forma de reduzir os impactos da ocupação humana, 

principalmente no tocante ao aumento de emissões de gases de efeito estufa e 

das mudanças climáticas. 

6) LUIZ, G. C.; GITIRANA JUNIOR, G.F.N; ROMÃO, P.A; ALMEIDA, F. P. 

Interação solo-atmosfera e a sua relação com erosão em borda de reservatórios. 

In: Maurício Martines Sales; José Camapum de Carvalho; Márcia Maria dos 

Anjos Mascarenha; Marta Pereira da Luz; Newton Moreira de Souza; Renato 

Resende Angelim. (Org.). Erosões em borda de reservatório. Goiânia: Gráfica 

UFG, 2017, v. 3, p. 127-152. 

O produto, de autoria da Profa. Dra. Gislaine Cristina, contou com a participação 

do Prof. Dr. Gilson de Farias Neves Gitirana Júnior, vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Geotecnia Ambiental/UFG, da Profa. Dra. Patrícia de Araújo 

Romão, professora no IESA e no Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Estadual de Goiás/Cora Coralina/Cidade de Goiás-GO, e do discente de 

graduação em Geografia/IESA/UFG, Filipe de Paula Almeida. O trabalho reflete 

um somatório de experiências acumuladas e a integração dos conhecimentos 

dos professores da Universidade Federal de Goiás vinculados ao IESA e à 

Geotecnia Ambiental, e da Universidade de Brasília, vinculados ao Programa de 

Pós-Graduação em Geotecnia Ambiental, com o objetivo de contribuir ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de inovação tecnológica à produção de 

energia elétrica no país, de forma sustentável. A relevância desse produto reflete 

a conjugação de conhecimento interdisciplinar mais abrangente para a interação 

da dinâmica superfície-atmosfera em reservatórios hidrelétrico e seu entorno, de 

forma a contribuir para o fornecimento de energia para o desenvolvimento 

econômico e social, com sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
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B) Linha de Pesquisa “Dinâmica Socioespacial” 

1) MAIA, C. E. S. Segregação Residencial Urbana: trilhando os estudos 

clássicos. Jundiaí: Paco Editorial, 2020, 156 p. Disponível em: 

https://play.google.com/books/reader?id=Zw0FEAAAQBAJ&hl=pt&pg=GBS.PT

13 

Apresentam-se, neste trabalho, os fundamentos epistemológicos do conceito de 

segregação residencial em vertentes positivistas (Ecologia Humana e Economia 

Neoclássica) e determinados autores marxistas.  O apresentador do livro, Prof. 

Dr. Roberto Lobato Correa (PPGEO/UFRJ), ressalta que "resgatar essas 

matrizes é uma tarefa longa e árdua, requerendo do pesquisador uma sólida 

dedicação aplicada no interesse pelo tema sob análise", sendo a obra "um 

excelente exemplo de pesquisa que abarca as principais vertentes dos estudos 

sobre segregação residencial" (CORRÊA, 2020, p. 12 - apresentação).  

Os três primeiros capítulos são dedicados às fontes positivistas, a começar pela 

própria sua própria concepção como visão social de mundo que gerou modelos 

de cientificidade distintos, nitidamente percebidos no arcabouço epistemológico 

da Escola de Ecologia Humana e na Economia Neoclássica. Apresentam-se 

então as bases da Ecologia Humana, suas diferentes perspectivas, 

determinados conceitos de cidade provenientes desta Escola e a sua produção 

conceitual sobre a segregação residencial. A seguir, recuperam-se alguns 

princípios da Economia Neoclássica e realiza-se uma comp aração entre os 

conceitos segregação residencial da Escola de Ecologia Humana e da Economia 

Neoclássica, ressaltando-se os pontos de junção entre ambas, a partir dos 

cânones positivistas, bem como de deflexão pelas orientações fornecidas por 

seus eixos epistemológicos (eixo da biologia e eixo mecanicista).  

Seguem-se igualmente três capítulos dedicados ao marxismo e, tal como 

naqueles anteriores, faz-se uma análise do marxismo como visão social de 

mundo, do conceito de cidade em alguns teóricos marxistas e do conceito de 

segregação em textos clássicos de Engels, Castells, Harvey e Harris, 

ressaltando-se as complexidades que tais autores expõem acerca da 

segregação residentical comparativamente àquelas abordagens das Escolas de 

Ecologia Humana e Neoclássica.  
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Após estes exames, estabelece-se um paralelo entre os conceitos de 

segregação residencial na Ecologia Humana, na Economia Neoclássica e 

naqueles autores “marxistas” referenciados, seguindo-se de algumas notas 

conclusivas. 

O caráter inovador desta obra, originalmente adaptada de dissertação de 

mestrado defendida no PPGEO/UFRJ, situa-se, como adverte Roberto Lobato 

Correa, na revisão feita a partir de uma “bibliografia muitas vezes de difícil 

acesso” e em demonstrar que “a cidade e qualquer outro objeto de estudo, 

constitui uma temática aberta, polivocal, passível de ser analisada sob diferentes 

olhares”  (CORRÊA, 2020, p. 12 - apresentação). A obra serve de base para 

estudos sobre este assunto na graduação, bem como na pós-graduação 

(mestrado e doutorado). 

2) BATA, E. J.; BARREIRA, C. C. M. A. Mineração, Deslocamentos 

Compulsórios e Identidades em Movimento: um olhar sobre as comunidades 

atingidas pela Vale e Riversdale em Moatize (Moçambique). IBEROGRAFIAS: 

Revista de Estudos Ibéricos. v.1, p.247 - 273, 2020. 

Esse artigo é resultado da tese de Doutorado de Eduardo Jaima Bata, orientada 

pela Profa. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira, sobre os impactos na 

sociedade moçambicana dos empreendimentos de mineração em Moçambique. 

Bata é moçambicano, professor da Universidade Pedagógica, na Delegação de 

Nampula, e sua pesquisa se debruçou sobre o debate acerca dos grandes 

projetos de investimento (GPIs), que vem crescendo significativamente em 

Moçambique, sobretudo nos últimos dez anos. O artigo analisa as 

transformações espaciais ocorridas em Moatize, com o início da extração do 

carvão mineral, buscando compreender como essas modificações afetaram a 

estrutura social e a identidade da população atingida. A partir da leitura integrada 

e dialética das categorias espaço e território (explorando os seus 

desdobramentos sobre a identidade), de trabalhos de campo realizados entre 

2015 e 2016, assim como de pesquisa bibliográfica, os autores apontam que o 

início da extração do carvão mineral foi acompanhado de uma rápida 

transformação espacial, afetando as referências sobre os lugares, bem como a 

identidade das comunidades atingidas pela Vale e Riversdale, duas das grandes 

mineradoras que atuam em território moçambicano. E elementos simbólicos, 
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como o rio, as antigas casas e as machambas (pequenas áreas comunais de 

cultivo), foram perdidos com os reassentamentos – um impacto sociocultural 

quase nunca considerado nos instrumentos que avaliam os efeitos de tais 

empreendimentos sobre as populações desterritorializadas. 

3) GARVEY, B.; SOUZA, E. A.; MENDONÇA, M. R.; SANTOS, C. V.; VIRGÍNIO, 

F. V. P.  A Mítica Transformação do Capital e a Petrificação do Trabalho: 

Aprofundando o Conflito na Fronteira dos Agrocombustíveis. Antipode, v. 51, n. 

4, p. 1185–1209, 2019, doi: 10.1111/anti.12541. 

Artigo escrito em co-autoria pelo Prof. Marcelo Rodrigues Mendonça, com a 

temática sobre a expansão dos agrocombustíveis no Brasil e os efeitos sobre o 

trabalho. Resulta de Projeto desenvolvido em parceria entre a UFG e a 

Universidade de Strachclyde/Escócia. Ainda que recente, o trabalho já tem sido 

citado como referência das temáticas apresentadas e discutidas em outros 

artigos internacionais, a exemplo das publicações de autores como Stock & 

Birkenholtz (2019), disponível em:  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1683002?journal

Code=fjps20 (EUA); e Stewart, Garvey, Torres et al. (2020), disponível em: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0309816820971131 (França, Escócia, 

Brasil). 

A Revista Antipode é um dos Periódicos mais importantes da Geografia 

ocidental. “A Antipode publica artigos inovadores que ultrapassam os limites do 

pensamento geográfico radical. Os artigos da revista são rigorosos e 

substantivos em termos teóricos e empíricos. Os autores são encorajados a 

criticar e desafiar as ortodoxias estabelecidas, enquanto envolvem o contexto 

das tradições intelectuais e suas trajetórias particulares. [...] O Coletivo Editorial 

da Antipode recebe contribuições de todos os lugares, incluindo o Sul global e/ou 

daqueles tradicionalmente marginalizados na academia (grupos, regiões, países 

e instituições historicamente sub- representados). Também estamos abertos ao 

trabalho enraizado em uma série de tradições intelectuais e políticas, bem como 

ao trabalho que cruza as fronteiras entre elas. A geografia é uma disciplina 

indisciplinada, e Antipode procura representar toda a sua amplitude”. Disponível 

em: https://antipodeonline.org/about-the-journal-and- foundation/a-radical-

journal-of-geography/. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1683002?journalCode=fj
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1683002?journalCode=fj
https://antipodeonline.org/about-the-journal-and-
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C) Linha de Pesquisa “Ensino-Aprendizagem em Geografia” 

1) MORAIS, E.M.B.; RICHTER, D. (org.). Formação de professores de Geografia 

no Brasil. 1. ed. Goiânia: Alfa, 2020.  

Este produto é resultado da pesquisa “Projetos de Formação de Professores de 

Geografia: 10 anos após as Diretrizes Curriculares Nacionais”, financiado pela 

FAPEG (2017-2019). Esta investigação analisou a formação de professores de 

Geografia avaliando as possíveis alterações ocorridas na formação inicial do 

professor, frente às DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais), entre os anos de 

2002 e 2012, em 09 diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. O 

universo trabalhado na pesquisa circunscreveu-se a 14 cursos de licenciatura 

em Geografia, totalizando 460 sujeitos entre estudantes, egressos e docente. A 

partir deste estudo, pode-se reconhecer que apesar dos avanços orientados 

pelas DCN ainda são observados alguns desafios, como a relação teoria-prática, 

o desenvolvimento do estágio supervisionado e o fortalecimento da profissão 

docente. Assentados na pesquisa qualitativa do tipo  colaborativa, os 

procedimentos deste estudo foram: análises bibliográficas sobre as categorias 

elencadas para investigação (relação teoria-prática; Prática como Componente 

Curricular; disciplinas pedagógicas; estágio curricular supervisionado, pesquisa 

na formação docente); pesquisa documental nos projetos pedagógicos de curso 

das IES investigadas; aplicação de questionários a ingressantes e egressos dos 

cursos de Geografia; bem como realização de entrevistas com professores 

docentes dos cursos de Geografia das IES investigadas. A partir dos dados 

obtidos, buscou-se refletir sobre as contribuições e os desafios trazidas pelas 

DCN para a formação de professores nos cursos de licenciatura em Geografia. 

O livro é composto por 7 artigos de autoria dos pesquisadores envolvidos nesta 

investigação e de diferentes instituições de ensino superior do Brasil. 

2) CAVALCANTI, L. S. Pensar pela Geografia: ensino e relevância social. 1. ed. 

Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2019. v. 1. 232 p. 

Trata-se de um livro que faz uma sistematização de uma perspectiva teórico-

metodológica de ensinar Geografia, que envolve uma concepção de Geografia, 

de ensino e de ensino de Geografia, tendo o Espaço Geográfico como categoria 

nuclear. A abordagem traz a tona a importância da formação do pensamento 
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geográfico para orientação de práticas espaciais cotidianas. Ao longo de todo o 

texto é dada ênfase à ciência geográfica, suas concepções, epistemologias e a 

importância da formação de conceitos, numa perceptiva da teoria histórico-

cultural, na tentativa de responder a perguntas como: A Geografia ajuda a 

pensar? Como ela ajuda a pensar? O que ela ajuda a pensar? O livro constitui-

se como inovador por trazer uma perspectiva do pensamento geográfico 

(conceitos, raciocínios e linguagens), articulado a uma proposta de percurso 

didático para a mediação docente e à relevância social dessa disciplina na 

formação de cidadãos, com a meta de proporcionar ferramentas conceituais aos 

alunos de modo que os permitam realizar uma leitura espacial da cidade onde 

vive e de outras cidades. Com uma linguagem acessível, é direcionado à 

formação inicial e continuada de professores de Geografia e a todos que se 

interessem pela temática e que desejam que ela seja significativa para os alunos. 

Com o pouco tempo de circulação, já é possível perceber sua repercussão entre 

os pesquisadores do ensino de Geografia, em território nacional e internacional, 

destacando-se a América Latina. 

3) BUENO, Míriam Aparecida, LA VEGA, Alfonso Garcia de. Paisagem e ensino 

de Geografia. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2019. 134p.: (Coleção 

Docência em Geografia, v. 3) 

Trata-se de um livro que busca propagar saberes acadêmicos e escolares, 

dedicados aos professores de Geografia que, em seu processo de formação e 

atualização constante, investiga diferentes temas e conteúdos geográficos para 

compreender melhor suas problemáticas; atualiza conceitos e propõe 

encaminhamentos didáticos dos conteúdos, constituindo-se em desafio de 

ensiná-los e os possíveis caminhos que potencializam a aprendizagem dos 

alunos. Os textos reunidos nessa obra buscam, para além das contribuições 

didáticas e metodológicas, uma aproximação entre professores e pesquisadores 

de dois países: Brasil e Espanha. Este volume, em especial, é resultado de 

relações acadêmicas entre a Universidade Federal de Goiás/UFG e a 

Universidad Autónoma de Madrid/UAM. O livro traz uma proposta de 

internacionalização e troca de ideias sobre a temática Paisagem e ensino de 

Geografia. Com exemplares circulando no Brasil e na Espanha, já é possível 

perceber o quanto esse material tem contribuído com a prática docente e 
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motivando uma formação continuada de professores, para além das fronteiras 

da sala de aula ou do lugar onde vivemos 

4) CAVALCANTI, L. S.; GOMES, M. F. V. B.; SOUZA, V. C. Formação do 

professor de geografia na produção do material didático sobre o território goiano. 

Revista PerCursos, Florianópolis, v. 21, n.46, p. 301 - 325, maio/ago. 2020 

O produto é vinculado a uma pesquisa financiada pelo CNPq, desenvolvida no 

período de 2015 a 2019 que investigou como a Geografia no Ensino Médio pode 

impactar as mudanças em curso nesse processo de reforma, que parecem ir de 

encontro com as políticas educacionais em vigência. Essas políticas nem 

sempre apontam para a importância da ciência geográfica no currículo escolar 

para promover, sistematicamente, condições indispensáveis para o 

desenvolvimento da autonomia e cidadania dos alunos. Se a Geografia nesse 

nível de ensino tem o papel de construir competências e habilidades que 

permitam ao aluno a análise do real, revelando as causas e os efeitos, a 

intensidade e a heterogeneidade dos fenômenos nos diferentes contextos 

espaciais, então, o lugar do aluno torna-se uma referência importante na 

abordagem dos conteúdos geográficos em sala de aula. A proposta resultou na 

elaboração de materiais didáticos temáticos sobre o Estado de Goiás, dando 

prioridade à temática urbana, em parceria com os professores de Geografia da 

Educação Básica, professores universitários, alunos da pós-graduação 

(mestrado e doutorado) e de alunos da graduação em Geografia da UFG, 

buscando aprimorar o trabalho docente com a Geografia Escolar, o que permitiu 

estreitar os vínculos entre os professores da escola com a produção acadêmica. 

O material didático produzido pela equipe, foi avaliado e experimentado na sala 

aula, apontado para as potencialidades desse recurso na compreensão da 

geografia local articulada com a escala regional com vistas à atuação cidadã dos 

alunos no território, bem como a importante dimensão dessa investigação para 

a formação inicial e continuada de professores de Geografia. Na autoria desse 

produto, estão os coordenadores dessa pesquisa e uma docente da UNIOESTE 

que se envolveu no projeto durante o seu pós-doutoramento no PPGEO/UFG. 

Além das produções destacadas, cabe ressaltar o papel da formação realizada 

no Mestrado e no Doutorado em Geografia do PPGGeo/UFG, cujos egressos 
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têm tido relevante atuação em suas áreas de inserção. Em função disso, 

destacamos a seguir alguns desses mestres e doutores formados pelo 

Programa, no último quadriênio, também de acordo com cada Linha de 

Pesquisa. 

A) Linha de Pesquisa “Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica” 

1) Rodrigo Lima Santos  

Egresso do curso de mestrado, com destaque para o notável desempenho que 

culminou na progressão direta do discente ao nível de doutorado. Atualmente é 

doutorando do PPGEO (bolsista CAPES previsto pela portaria Nº 077, de 15 de 

agosto de 2006 que estabelece critérios para concessão de bolsas a alunos 

promovidos, antecipada e diretamente do mestrado para o doutorado) e 

professor substituído da UEG (Câmpus de Porangatu).  Tem mantido estreita 

colaboração de pesquisa com grupos da UFG (IESA/Laboter e do Laboratório de 

Geoprocessamento da Faculdade de Ciência e Tecnologia), especialmente no 

tema de modelagens de dados, geotecnologias e análise espacial. 

2) José Roberto Amaro Mantovani 

Defendeu tese com proposta metodológica original para mapeamento de 

superfícies de aplanamento com o uso dos recursos do sensoriamento remoto e 

do geoprocessamento. Os estudos por sensoriamento remoto e o mapeamento 

de superfícies de aplanamento vêm trazendo importante contribuição para a 

compreensão da organização da paisagem em áreas ainda pouco estudadas e 

de difícil acesso, como a porção centro-norte da Amazônia brasileira. Na tese, a 

proposta foi construída e calibrada para uma área teste, no norte de Minas 

Gerais, e posteriormente aplicada em parte da Amazônia. O pesquisador vem 

desenvolvendo trabalhos em cooperação com o PPGEO do IESA-UFG na forma 

de coorientação de TCC de Graduação, redação de artigos científicos e 

participação em projeto de pesquisa. 

3) Helen de Fátima Ribeiro 

Servidora do IBAMA, que desenvolveu pesquisa de mestrado com tema relativo 

a avaliar a eficácia e eficiência do poder público, após a Lei Complementar nº 
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140/2011 nas autorizações e controles de desmatamentos que ocorrem no 

nordeste do estado de Goiás, com intuito de avaliar lacunas e propor estratégias 

para apoiar a gestão do órgão federal. Após a finalização das atividades 

acadêmicas retornou ao órgão com sugestões de melhoria no processo e 

continua contribuído de forma ativa no Grupo de Pesquisa vinculado ao PPGeo, 

apoiando inclusive com co-orientação de discentes da graduação e nas 

discussões junto a orientação de discentes de pós-graduação do PPGeo, que 

passaram também a incluir a temática.  

4) Gabriel Alves Veloso 

Gabriel Veloso defendeu seu doutorado em 2018. Atualmente, é professor 

efetivo da Universidade Federal do Pará. Tem mantido estreita colaboração de 

pesquisa com nosso grupo na UFG (IESA/Lapig), especialmente no tema de 

modelagens de dados climáticos e uso do solo no Cerrado.  

5) Cleberson Ribeiro de Jesuz 

Cleberson Ribeiro defendeu seu doutorado em 2019. Atualmente, é professor 

efetivo da Universidade Federal do Mato Grosso. Tem mantido estreita 

colaboração de pesquisa com nosso grupo na UFG (IESA/Lapig), especialmente 

na temática de mapeamento agrícola com Veículos Áereos Não Tripulados e 

análises geomorfológicas no Cerrado. 

6) Joildes Brasil dos Santos 

Joildes Brasil defendeu seu doutorado em 2019. Atualmente, é professora 

efetiva do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Tem mantido estreita 

colaboração de pesquisa com nosso grupo na UFG (IESA/Lapig), especialmente 

na temática de gestão territorial e governança ambiental do bioma Cerrado. 

B) Linha de Pesquisa “Dinâmica Socioespacial” 

1) Eduardo Margarit  

Realizou seu doutoramento sob orientação da Prof. Celene C. M. A. Barreira, no 

âmbito do DINTER UFG/UNIFAP, que permitiu que 14 professores da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e do Instituto Federal do Amapá 

(IFAP) realizassem o doutoramento na UFG. Eduardo Margarit atua na UNIFAP, 
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no Campus de Oiapoque, e tem relevante papel na condução de pesquisas e 

trabalhos de extensão neste campus fronteiriço, cujas peculiaridades do local, 

de relativo isolamento geográfico e, ao mesmo tempo, de contato com o território 

da Guiana Francesa, ensejam investigações diversas sobre a produção do 

espaço geográfico. 

2) Ubiratan Francisco de Oliveira. 

Realizou o doutoramento com o trabalho “Cartografias ontológicas de 

educadoras do campo da região do Bico do Papagaio-TO: O desvelar do Ser- 

Estar da mulher na formação docente em Educação do Campo, sob orientação 

do Prof. Eguimar Felício Chaveiro. O trabalho possui uma forte relevância 

assentada em três aspectos: no campo teórico conjuga o movimento 

denominado “virada cartográfica” à filosofia, especificamente na leitura de 

ontologia de Lukács; em segundo plano, destaca, a partir de uma metodologia 

qualitativa baseada nos estudos de Paulo Freire e Miguel Arroyo, a importância 

da Educação do Campo na região do Bico do Papagaio-TO. Nesse ponto, a partir 

de oficinas com povos indígenas, quebradoras de coco e quilombolas, exerceu 

a “escuta substantiva”, colhendo informações práticas para recolocar o 

curriculum do curso de Educação do Campo. E, por fim, compreendendo o 

suporte da ontologia, investiga a mulher na formação docente em Educação do 

Campo. A visada do gênero teve uma justificativa: a maioria de discentes da 

Educação do Campo no Bico do Papagaio-TO é de mulheres. O professor 

Ubiratan Francisco de Oliveira, na condição de coordenador do curso de 

Educação do Campo, da UFT – Tocantinópolis e membro da Comissão Nacional 

de Educação do Campo, com este trabalho contribuirá com o avanço no 

discernimento teórico, metodológico e prático dessa área de estudos. 

3) Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves  

Orientado no Doutorado pelo Prof. Marcelo Rodrigues Mendonça, Ricardo 

Gonçalves é professor nos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu 

em Geografia (PPGEO) da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Coordenador 

do PPGEO-UEG e do Laboratório de Estudos do Ambiente e do Território 

(LEAT/UEG). Pesquisador dos Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente 

e Sociedade (PoEMAS). Possui Pós-Doutorado em Geografia pela Universidade 
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Federal de Juiz de Fora (UFJF). Editor Chefe da Revista Sapiência: sociedade, 

saberes e práticas educacionais (UEG). Foi da diretoria da Associação dos 

Geógrafos Brasileiros (AGB) - Seção Goiânia (2014 - 2015). Membro Titular, 

Cadeira 37, do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis para os Povos do 

Cerrado (ICEBE). Atua especialmente no estudo e pesquisa dos seguintes 

temas: geografia e literatura, território e ambiente, garimpo, implicações 

territoriais da mineração em grande escala e rede global extrativa do nióbio. 

4) Cátia Rodrigues Santos 

Orientada pelo Prof. Ronan Eustáquio Borges, a egressa desenvolveu o seu 

trabalho de mestrado em 20 meses. Trata-se de um trabalho diferenciado quanto 

a construção de texto e pesquisa inédita na geografia, cujo tema foi sobre 

Espaços deficientes e Pessoas com Deficiência Física. A partir dele, Cátia foi 

convidada a fazer palestras para a equipe que estava desenvolvendo a proposta 

de Plano de Diretor para o município de Trindade (GO) na RMG (município onde 

a pesquisa foi realizada). Por meio destas palestras, a egressa contribuiu com a 

comunidade local e com a discussão, debate e formulação de uma política 

pública e uma lei, ressaltando a importância de elaborar leis e planejamento do 

espaço que permitam a eliminação dos obstáculos para as Pessoas com 

Deficiência nas cidades. A egressa também merece destaque na sua trajetória 

profissional, pois quando entrou no programa era professora da rede estadual 

de educação, e com a pós-graduação concluída passou a lecionar em duas 

faculdades locais do município de Trindade. E em uma delas assumiu uma 

função de coordenação. 

C) Linha de Pesquisa “Ensino-Aprendizagem em Geografia” 

1) Laís Rodrigues Campos 

A escolha dessa egressa decorre de um importante êxito que se evidencia para 

esse item: o ingresso como docente efetivo Colégio de Aplicação (CEPAE) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), logo após a defesa de sua tese, ocorrida 

em 2019. Além disso, cabe destacar que a referida professora coordena o grupo 

de Pesquisa e Estudos em Geografia Escolar nos Anos Iniciais (GPEGEA), 

participa da Rede de Pesquisa sobre Pedagogias Decoloniais na Amazônia, 
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vinculada à Cátedra Paulo Freire da Amazônia, da Universidade Estadual do 

Pará (UEPA), e está vinculada a outros grupos de pesquisas como o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Cartografia para Escolares (GECE) e no Núcleo de 

Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica (NEPEG). 

2) Camylla Silva Otto 

A aluna concluiu o mestrado em 2020. Assim que concluiu foi aprovada em 

concurso público pela Secretaria de Educação do Mato Grosso para a cidade de 

Várzea Grande. Após o ingresso participou de processo seletivo e, em virtude 

de projeto elaborado, se tornou coordenadora da área de humanas na escola 

onde atua. Como orientadora da área de humanas, auxilia os professores da 

Escola Estadual Manoel Gomes/MT, no desenvolvimento de dois cursos 

profissionalizantes disponibilizados pela SEDUC: o Trilha Pedagógica: Google 

Classroom e o Trilha Formativa Ensino Híbrido. Esses cursos visam despertar 

para o contexto da sala de aula virtual no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem escolar. 

3) Daniel Mallmann Vallerius 

O discente concluiu o doutorado sob minha supervisão em 2017. Foi professor 

adjunto da Faculdade de Geografia da Universidade Federal do Pará - Campus 

Altamira (2012-2019), da qual foi vice-diretor, e onde coordenou o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID Geografias da 

Cidadania/CAPES), os Estágios Supervisionados de Licenciatura e o Laboratório 

de Práticas de Ensino de Geografia (LabPrat). Atualmente é professor adjunto 

do curso de Geografia da Universidade Federal do Tocantins. Foi coordenador 

pedagógico do componente Geografia junto ao Programa Nacional do Livro 

Didático / Atualização da BNCC (PNLD/MEC) 2019. Foi bolsista do programa 

MASHAV (Ministry of Foreign Affairs - ISRAEL) junto ao Arava Institute for 

Environmental Studies (Negev-Israel) e realizou estágio de pesquisa junto a 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Santiago - Chile). 

4) Flavia Gabriela Domingos Silva 

Essa egressa, tem se destacado no desenvolvimento de pesquisas conjuntas 

com uma Rede de Investigadores vinculados ao Laboratório de Ensino e 
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Pesquisa em Educação Geográfica – LEPEG/UFG, no GECE, bem como com 

expoente produção desenvolvida após o doutorado, com importante destaque e 

atuação na UEG, instituição de atuação da egressa. Publicou sua tese em 

formato de livro, atua na Educação Básica e também no Ensino Superior. 

5) Rosana Torrinha  

Essa egressa doutorou-se também no âmbito do DINTER UFG/UNIFAP e tem 

se destacado, na condição de professora da Universidade Federal do Amapá, 

com atividades extensionistas junto às comunidades ribeirinhas no Amapá e no 

Pará, e com importante destaque e atuação em sua instituição, principalmente 

na formação de professores. 

O próximo item, apresenta-se os impactos econômico, social e cultural das 

atividades desenvolvidas no âmbito do Programa. 

3.2 – Impacto econômico, social e cultural do Programa 
 
A atuação dos docentes e discentes do PPGGeo/UFG e os impactos dela 

derivados, no âmbito econômico, social e/ou cultural, são evidenciados na 

descrição apresentada a seguir, cujo destaque é a diversidade e a abrangência 

das ações, algo que demonstra também a capacidade do Programa em sua 

interação com a sociedade. Tais ações vão desde a pesquisa com caráter 

metodológico ou experimental, e cujos resultados se permitem orientar 

protocolos, políticas públicas e programas de interesse social; passando pelas 

redes colaborativas com entidades organizadas da sociedade civil e do terceiro 

setor, para discutir e implementar projetos de intervenção específicos; até a 

identificação de problemas, avaliação e definições de diretrizes quanto ao ensino 

no campo da Geografia, e seus desdobramentos na atuação profissional e na 

formação cidadã. 

 

3.2.1 Participação na formulação e implementação de políticas 
públicas de impacto socioeconômico e ambiental  

Adriano Rodrigues de Oliveira 

• 2019 – Participação junto ao Conselho Municipal e o Conselho Estadual 

de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como OSCs, organizações do 

ativismo da alimentação saudável e movimentos do campo na ação 
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“Banquetaço”, em reuniões e atos públicos visando sensibilizar a opinião 

pública e entidades da sociedade civil para o problema da alimentação 

popular, da Segurança Alimentar e Nutricional, defesa do Direito Humano 

à Alimentação Adequada (DHAA) e em defesa das políticas públicas de 

compra institucional da agricultura familiar e pela não extinção do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022), 2020 – 2021: Participação junto a Equipe 

Coordenadora da elaboração do projeto “Cerrado e Cultura - A Economia 

Social e Criativa na Reprodução Socioeconômica de Mulheres 

Quilombolas e Camponesas”, contemplado com recurso da Secretaria 

Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos – SNPM/MMFDH, vinculado à Política 

Pública Qualifica Mulher. Neste projeto a atuação está articulada ao 

Território da Região Metropolitana de Goiânia, planejando e realizando 

atividades formativas voltadas para o público-alvo da Feira 

Insterinstitucional Agroecológica e das mulheres agroestratisvistas que a 

constroem. 

Denis Castilho 

• Participação do orientando, egresso do programa, Marcelo Barbosa 

Barreto na elaboração do Plano Diretor de Distribuição Postal, ação 

voltada para que os gestores públicos municipais em Goiás organizassem 

logradouros e edificações de forma padronizada. Na condição de 

Secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras dos Correios em Goiás – SINTECT – GO, acionou o 

Ministério Público Federal - MPF e relatou o descaso com a identificação 

de logradouros e edificações em Goiás. Tal política pública facilita a 

localização e entrega de cartas e encomendas pelos Correios, bem como 

contribui para que outras categorias profissionais tenham menos 

dificuldade para encontrar endereços. Sob a coordenação do MPF-GO, 

realizaram reuniões com os representantes os Correios e com diversas 

entidades municipais, entre elas a Associação Goiana de Municípios - 

AGM, a União dos Vereadores de Goiás – UVG. Fizeram audiências 
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públicas no MPF com várias entidades municipalistas e associações de 

moradores. Em seguida, participaram da elaboração de uma cartilha 

sobre o assunto, que foi enviada para todos os prefeitos e presidentes de 

câmaras municipais em Goiás. Esse material orientava como os gestores 

deveriam proceder na padronização dos endereços em seu município. Em 

síntese, tal política pública preenche um vazio não especificado na Lei no 

10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades). Encaminhou o 

assunto para ser discutido na Comissão de Legislação Participativa–CLP, 

da Câmara dos Deputados. 

Lana de Souza Cavalcanti 

• Coordena a Rede Colaborativa de ensino de cidades e cidadanias 

(RECCI), cujo objetivo é propiciar um espaço de formação colaborativa 

entre professores da educação básica, professores universitários e alunos 

de graduação e pós-graduação. O grupo atua em temas a respeito de 

cidade, cidadanias, práticas espaciais cotidianas e mediação didática. 

Com isso, está sendo pensado pelo grupo uma proposta de formação de 

grupos para além da RECCI, com o intuito de proporcionar a outros 

professores de outras localidades esse tipo de formação e espaço de 

diálogo. 

Manuel Eduardo Ferreira 

• Coordena pesquisas de um grupo que incluí orientandos, egressos e 

colaboradores externos do Lapig – Laboratório de Processamento de 

Imagens e Geoprocessamento, têm tido um papel crucial na formulação 

de políticas públicas e formação de recursos humanos de excelência, com 

reconhecido impacto socioeconômico e ambiental na região do Cerrado, 

em especial no Centro-Oeste brasileiro. São projetos desenvolvidos em 

parceria com agências governamentais, ONGs e institutos de pesquisas, 

com atuação local, regional, nacional e internacional, com destaque para 

novas metodologias baseadas em sensoriamento remoto e 

geoprocessamento, com a finalidade de: 1) controlar e reduzir 

desmatamentos e queimadas; 2) aumentar a eficiência no uso do solo, a 

partir da economia de recursos naturais, melhor aproveitamento 
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energético / hídrico, etc.; 3) identificar e recuperar áreas degradadas 

(especialmente nas APPs de rios, nascentes e pastagens cultivadas); 4) 

propor técnicas de manejo avançadas para áreas agrícolas, visando a 

sustentabilidade econômica e ambiental; 5) prover controle e governança 

territorial baseada em dados de satélites, drones e sensores terrestres; 6) 

aprimorar técnicas de classificação digital a partir de inteligência artificial 

e sistemas online/big data; 7) levantar e analisar parâmetros biofísico-

ambientais e edafoclimáticos para avaliação de sistemas agrícolas e 

áreas naturais; 8) propiciar diagnósticos socioambientais mais precisos e 

abrangentes, reunindo múltiplas fontes de dados; 9) desenvolver 

plataformas de dados geográficas e disseminação de informações em 

sistemas de webmap, especialmente para o bioma Cerrado, incorporando 

temas como biodiversidade, socioeconomia, aspectos físicos da 

paisagem, recursos naturais, serviços ecossistêmicos, etc. Estas 

abordagens de pesquisa, internas e externas ao PPGeo, favorecem a um 

melhor entendimento sobre as paisagens antrópicas e nativas deste 

bioma, com destaque para as transformações sociais ao longo da história 

recente, estabelecidas entre comunidades tradicionais (que necessitam 

de serviços ambientais) e novos proprietários rurais. Apoia-se, assim, a 

gestão de recursos naturais nas três esferas da administração pública, 

com vistas à tomada de decisões estratégicas.   

Míriam Aparecida Bueno 

• O Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica – NEPEG fez 

intensas leituras e discussões sobre políticas educacionais curriculares 

em torno da BNCC. Sua orientanda de mestrado, Janine Braga Cordeiro, 

integrou a Equipe da SEDUC/Goiânia para elaborar Documento Curricular 

para Goiânia–Ampliado–DCGin ampliado, constituindo-se em política 

curricular para a Educação Básica em todo o município. 

• Seu orientando de doutorado, Marcos Pedro, participou em 2017-2018 do 

Projeto Alto Paraíso: Território do Bem Viver, instituído pelo Governo do 

Estado de Goiás mediante Decreto nº 8.824/2016, especificamente no 

ODS#4, referente à educação – Sustentabilidade (2017 – 2018); e em 

2017-2018, do Projeto de Formação da Educação de Adolescentes, 
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Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação em Parceira com 

a Faculdade de Educação da Educação da Universidade Federal de 

Goiás. 

Ronan Eustáquio Borges 

• Sua orientanda, Cátia Rodrigues dos Santos, contribuiu com a discussão 

e atualização do plano diretor de Trindade, fazendo palestras sobre a 

acessibilidade para pessoas com deficiência aos espaços públicos na 

cidade de Trindade. O convite para contribuir foi a partir da dissertação da 

orientanda que trabalhou a acessibilidade de pessoas com deficiência 

física na área central de Trindade. O título da dissertação “O espaço da 

deficiência e a cidade deficiente: análise da apropriação do espaço 

público pela pessoa com deficiência física em Trindade – GO”. 

Vanilton Camilo de Souza 

• O Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica – NEPEG, fez 

intensas leituras e discussões sobre políticas educacionais curriculares 

em torno da BNCC. Sua orientanda de mestrado Juliana Mendes de 

Morais participou dessas discussões e integrou a Equipe da SEDUC/Go 

que elaborou Documento Curricular para Goiás – Ampliado - DCGO 

ampliado, constituindo-se em política curricular para a Educação Básica 

em todo Estado de Goiás, um desdobramento da BNCC. 

• Integra desde 2020 uma comissão multidisciplinar que está elaborando o 

Projeto Institucional de Formação de Professores da UFG. Desse projeto, 

culminara numa resolução que orientará a política de formação de 

professores nessa universidade. Essa comissão é instituída em portaria 

do reitor; 

• De 2017 a 2018, integrou a equipe que elaborou o Plano de 

Desenvolvimento Integrado de da RMG, demanda do governo do Estado 

de Goiás. Nessa comissão, me coube o diagnóstico e prognóstico 

educacional de todos os municípios que compõem a RMG. Referência: 

BARREIRA, C. C. M. A.; SAFADI, M. de O; SOUZA, VANILTON CAMILO 

DE. Diretrizes para a Região Metropolitana de Goiânia, 2018. (Outra 

produção técnica). 
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Ressalta-se a atuação docente e discente (graduação e pós-graduação) em 

vários projetos nacionais financiados por agências de fomento e parcerias 

público-privadas, garantindo o aprimoramento constante de recursos humanos 

e a geração de produtos cartográficos de qualidade, concomitantemente aos 

avanços tecnológicos e científicos para a sociedade. 

Para além dessas parcerias, há projetos em parcerias público/privado, conforme 

destacado a seguir: 

1. Parceria com a Google, no âmbito do projeto MapBiomas 

(https://mapbiomas.org);  

2. Parcerias com empesas públicas (Embrapa, IBAMA, ICMBIo, SEMAD e 

Ministério Público do Estado de Goiás), privadas (SANTOS LAB, Santiago & 

Cintra, GeoAgri e Agrosatélite) e ONGs  (WWF; TNC), à exemplo de 

cooperação em andamento com desenvolvedores de plataformas aéreas não 

tripuladas e ambientes online para processamento de imagens aéreas; 

3. Aprimoramento da Plataforma Pastagem.org, FIP Cerrado, MapBiomas 

Alertas, MapBiomas Pastagem, MapBiomas Fogo;   

4. Parceria com a ONG TNC; 

5. Em busca de pastagens mais produtivas e ambientalmente sustentáveis para 

o Brasil, apoiado pela Gordon & Betty Moore Foundation;  

6. Caracterização funcional e estrutural e avaliação de serviços ambientais 

potenciais associados às áreas de pastagens no bioma Cerrado, apoiado 

pelo CNPq; 

7. Mapeamento de Remanescentes de Murundus junto à Secretaria de Meio 

Ambiente de Goiás - SEMAD; 

8. PrevFogo; Plataforma de Conhecimento do Cerrado; Plataforma aérea não 

tripulada para aquisição de indicadores socioambientais em meio urbano e 

rural. 

9. Visibilidade conferida pela coordenação de dois programas voltados à 

formação de professores de Geografia no Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa da Capes Residência 

Pedagógica (RP), respectivamente pelos docentes Adriana Olívia Alves e 

Denis Richter. Esses dois programas, juntamente com o Estágio Curricular 

Obrigatório da Geografia, constituem o principal canal de ação colaborativa 

Universidade/Escola.   

https://mapbiomas.org/
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3.2.2 Participação em comitês multidisciplinares voltados ao 

atendimento de demandas públicas 

Adriano Rodrigues de Oliveira 

• 2021 – Atuação na Frente em Defesa da Palestina do Distrito Federal. 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022): 2019 – 2021: Atuação junto a Equipe de 

Referência na organização e realização da Feira Interinstitucional 

Agroecológica. Trata-se de um projeto proposto por equipe 

multidisciplinar vinculada ao IFG, IFGoiano e UFG voltado para a 

constituição de um mercado social que permite a inclusão de mulheres 

agroextrativistas em canais de curta circulação, circunscrito a Região 

Metropolitana de Goiânia. O objetivo do projeto é ampliar o debate ao 

acesso a alimentos produzidos de maneira agroecológica, resgatando os 

elementos socioculturais e a alimentação regional ofertada por 

agricultores familiares goianos. 

Cláudia Valéria de Lima 

• Membro do Conselho Consultivo do Parque Estadual dos Pireneus 

(Representante da UFG) 

• Membro do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental dos 

Pireneus (Representante da UFG). 

Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 

• Participação em Grupo de Trabalho criado pelo CREA-GO para discutir o 

projeto de Lei Complementar 023/2019, que trata da atualização do Plano 

Diretor do Município de Goiânia. O grupo atuou durante o ano de 2019, 

com reuniões presenciais, de forma a apresentar sugestões à Câmara de 

Vereadores de modo a aprimorar o texto em discussão. Os temas tratados 

foram: Gestão urbana; Sustentabilidade socioambiental; mobilidade, 

acessibilidade e transporte; desenvolvimento econômico; 

desenvolvimento humano; ordenamento territorial. 

Denis Richter 
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• Sua ex-orientanda de doutorado, egressa do Programa, Laís Rodrigues 

Campos, do Projeto Planos de Bacias dos Afluentes do Rio Paranaíba, 

coordenado por uma equipe multidisciplinar da UFG em parceria com a 

SEMAD-GO, com objetivo de apresentar estrutura, estratégias e diretrizes 

do uso, conservação e gestão dos recursos hídricos. 

Eguimar Felício Chaveiro 

• A orientanda Juliane Silva participa do grupo de pesquisa e estudos sobre 

a saúde do trabalhador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); do grupo 

de pesquisa sobre a vigilância em saúde do trabalhador da SUVISA- GO; 

e do grupo de estudos e pesquisa Dona Alzira. 

Ivanilton José de Oliveira 

• É membro do Comitê Externo do PIBIC na Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), desde 2017. 

• Foi Consultor da comissão ad hoc que avaliou as propostas submetidas 

ao Edital no 01/2020 do Programa Residência Pedagógica e ao Edital no 

02/2020 do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, para 

a CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior.  

• É membro da Comissão Assessora de Avaliação (CAA) para o Enade 

2020, na área de Geografia, conforme Portaria n. 270, de 12/03/2020 do 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. 

• Foi avaliador para o Programa Bolsas FUNBIO - Conservando o Futuro – 

Chamadas de 2019 e 2020 

Gislaine Cristina Luiz 

• Membro do Comitê de Mudanças Climáticas no Estado de Goiás. 

Karla Maria Silva de Faria 

• Membro do Conselho Gestor do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros; 

• Membro do Conselho Gestor da Apa Pouso Alto; 



 

165 
 

• Membro do Programa UFG Sustentável. 

Lana de Souza Cavalcanti 

• Integra a Comissão de Formação de Professores da Pró-Reitoria de 

Graduação/UFG. 

Manuel Eduardo Ferreira 

• Atua em comitês multidisciplinares, envolvendo representantes da 

sociedade civil organizada (ONGs, Institutos e cooperativas) e agentes 

públicos, com atuação local, regional e nacional, promovendo a 

transferência de conhecimento e tecnologias, caracterizados por produtos 

cartográficos inéditos e precisos envolvendo todo o bioma Cerrado. 

Coordena e mantem sistemas online para visualização e análise de dados 

espaciais, além de treinamentos básicos e avançados sobre base de 

dados geográficas, sensoriamento remoto e geoprocessamento. Atua em 

parcerias com o Ministério Público do Estado de Goiás; Fundações de 

apoio à pesquisa; Institutos de Educação; Cooperativas agrícolas e; 

outras, provendo informações e equipamentos essenciais na proposição 

de ações socioambientais, monitoramento, formação acadêmica. Por 

meio desta atuação na pós-graduação em Geografia, em conjunto com a 

participação em editais públicos com equipes multidisciplinares, contribui 

para a solução de problemas e lacunas de ordem geográfica. 

Maria Geralda de Almeida 

• Atendimento à solicitação do Ministério Público e Promotoria de 

Cavalcanti-GO, de diagnóstico da capacidade de carga da infraestrutura 

para o turismo, na comunidade Quilombola-Kalunga, juntamente com a 

profa. Dra Karla Faria (IESA-UFG) e Dra. Jorgeanny Moreira, da UFTO 

(Campus Arraias). 

• Participação no Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural de 

Goiás, pela ANPEGE, em 2020. 

Míriam Aparecida Bueno 

• Orientando de doutorado, Marcos Pedro, participou do Grupo de Trabalho 

Intersetorial Estadual-GTI-E/Programa Saúde na Escola PSE. Políticas de 
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promoção da saúde (2020); do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente–CEDCA. Política com o objetivo de mobilizar o sistema 

de garantia de direitos e a população em geral para a implementação e 

monitoramento da Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes: 2019 – Atual; e do Grupo Condutor 

da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violências – GECRAV. 

Com o facilitar as articulações entre os diversos setores, o que engloba 

ações referentes a todos os tipos de violência (psicológica, sexual, física, 

institucional, negligência, autoprovocadas, patrimonial e financeira) 

cometidas contra a população, principalmente as mais vulneráveis 

(crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros, indígenas, LGBTI e 

pessoas com deficiência). Integra o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, 

Refugiado e Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do 

Trabalho Escravo no Estado de Goiás – Comitrate-GO. Tem o objetivo de 

colaborar, articular, deliberar, propor, fomentar, monitorar e avaliar, em 

conjunção de esforços com a sociedade civil, as ações governamentais e a 

Política Pública Estadual de Atenção às Pessoas Imigrantes, Refugiadas, 

Apátridas e de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas 

no Estado de Goiás, em consonância com os tratados e convenções dos quais 

o Brasil é signatário, bem como das políticas nacionais correlatas: 2020-Atual. 

3.2.3 Participação em ações de produção e divulgação do 

conhecimento técnico em cooperação com equipes de 

assessoria, consultoria, terceiro setor e sociedade civil 

organizada  

Adriano Rodrigues de Oliveira 

• 2019 – Assessoria agroecológica no Instituto EcomAmor (entidade da 

sociedade civil organizada que atua com educação ambiental. A 

participação foi na implementação de hortas agroecológicas em escolas 

públicas, ministrando capacitações para agentes da comunidade escolar, 

para multiplicadores, assessorando na implementação e manutenção das 

hortas). 

• Sua orientanda, Ludimila Lelis Ataides, egressa do Curso de Mestrado 

(2017): Palestra/Oficina – 8º CONSindsaúde – GO 04/05/06 de 
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dezembro de 2019 (Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de 

Saúde no Estado de Goiás); Palestra/Oficina – Escola de Formação 

Contag – FETAEG 18/09/2018 (Anápolis – GO); Oficinas comunidades 

da região metropolitana acompanhadas pela Comissão Pastoral da 

Terra regional Goiás (2018 a 2019). 

• Seu orientando, Flávio Marcos Gonçalves de Araújo, egresso do Curso 

de Mestrado (2020): Membro do Conselho Editorial do periódico “Conflitos 

no Campo: Brasil” – CPT. 

Denis Richter 

• Orientando de doutorado, Heitor Silva Sabota, participou do Programa 

Nacional de Avaliação do Livro Didático (PNLD) 2019 – Atualização 

BNCC, tendo a atribuição de Avaliador Pedagógico/Consultoria. Relato: 

Participação como avaliador de Livros Didáticos de Geografia voltados 

para a Primeira Fase do Ensino Fundamental. A realização do trabalho 

ocorreu entre os meses de Dezembro de 2019 à Março de 2020. Também 

participou do PNLD 2021 – Objeto 1: Projetos Integradores. Atribuição: 

Avaliação Pedagógica/Consultoria. Relato: Participação como avaliador 

de Livros Didáticos do Ensino Médio, referente aos Projetos Integradores 

de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A realização do trabalho 

ocorreu entre os meses de Agosto de 2020 à Outubro de 2020. 

• Ex-orientanda de doutorado, egressa Laís Rodrigues Campos, participou 

do comitê gestor do Projeto/ação: Poronga da Equidade - Saberes 

Tradicionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola em Práticas Escolares de Jambuaçu/PA. Financiador: 

Fundação Itau Social. Organização: Centro de Estudos das Relações de 

Trabalho e Desigualdades - CEERT. Parceria: Coordenação Estadual das 

Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará – 

MALUNGU 

João Batista Pereira Cabral 

• Consultor Ad-Hoc do CNPq 

• Consultor Ad-Hoc Capes 
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• Consultor Ad-hoc Facepe (Fundação de apoio à Ciência e Tecnologia do 

Estado do Pernambuco) 

• Parecer - Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology - 2020. 

• Parecer Edital PRPI 01/2020 UFG/UFJ. 2020. 

• Parecer Revista Mirante - 2020. 

• Parecer Revista Floresta - 2020. 

• Parecer Revista Mirante - 2019. 

• Parecer - Revista Pesquisa em Geociências. 2018. 

• Membro do comitê científico do II Encontro Luso-Afro-Americano de 

Geografia Física e Ambiente. 2018. 

• Membro do comitê Científico do XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos 

Hídricos 

• Membro do comitê Científico do XXII Simpósio Brasileiro de Recursos 

Hídricos 

Guilherme Taitson Bueno 

• Participação no projeto de Mapeamento de Remanescentes de Campos 

de Murundus desenvolvido em conjunto pelo LAPIG-IESA e a Secretaria 

de Meio Ambiente - SEMAD do Estado de Goiás, para identificação e 

delimitação de ocorrências das APPs do tipo campo de murundus em todo 

o Estado de Goiás. 

Lana de Souza Cavalcanti 

• Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cartografia para Escolares 

(GECE)-elaborou documentos com a indicação de diferentes fontes de 

dados e de mapas interativos que buscam retratar o panorama e o avanço 

da pandemia da Covid-19 para que os professores possam fazer uso 

desses materiais em suas práticas de ensino. Espera-se contribuir com a 

comunidade externa, sobretudo por muitos encontrarem-se em suas 

residências, sob temores e incertezas diante de tantas informações, 

sendo, infelizmente, muitas delas inconsistentes. Neste sentido, o 

material apresenta orientações de acesso a dados oficiais que permitam 

o trabalho reflexivo e crítico dos professores e alunos, integrando esse 
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material às suas práticas escolares. Este material reforça a importância 

do saber científico e o papel da universidade no fornecimento de recursos 

que permitam a popularização do saber e fortalecimento das redes de 

conhecimento. Para acessar o conteúdo completo, segue o link: 

https://bit.ly/3ghrwYn. 

Manuel Eduardo Ferreira 

• As atividades de pesquisa e inovação desenvolvidas pelo docente são 

disseminadas em vários canais de comunicação, a citar os periódicos 

científicos especializados na área da Geografia e áreas correlatas, em 

geral bem qualificados e de circulação nacional e internacional. Também 

são frequentes a participação em eventos científicos, como simpósios, 

conferências e workshops, dos quais atua como organizadores e 

palestrantes, em cooperação com Universidades, ONGs e demais tipos 

de organizações. Também tem importante papel na divulgação do 

conhecimento via internet, ao transmitir os dados e os conhecimentos 

através de plataformas de mapas digitais, a citar dois projetos: a 

Plataforma de Conhecimento do Cerrado (projeto financiado por fundo 

internacional para recuperação de ecossistemas críticos) e o Cerrado 

DPAT, plataforma voltada para análise de desmatamentos em todo o 

Cerrado (financiada pelo Banco Mundial). As plataformas permitem 

divulgar pesquisas científicas e ações de ensino e extensão, fornecendo 

instrumentos e ferramentas para a governança ambiental no estado de 

Goiás e em outras unidades da federação. 

Maria Geralda de Almeida 

• Trabalho junto ao Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 

Desigualdades-CEERT São Paulo, para avaliação de projetos a serem 

desenvolvidos por proponentes do terceiro setor, universidades, em 

diversos estados brasileiros. 

Míriam Aparecida Bueno 

• Seu orientando de doutorado, Hugo Gabriel Mota, participou em 2018, da 

equipe de avaliadores do MEC/PNLD-2019, na função de avaliador, para 

as obras didáticas interdisciplinares de História e Geografia, para as 

https://bit.ly/3ghrwYn
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Séries Iniciais do Ensino Fundamental; da equipe de avaliadores do 

MEC/PNLD-2020, na função de avaliador, para as obras didáticas de 

Geografia, para as Séries Finais do Ensino Fundamental. Em 2019, da 

equipe de avaliadores do MEC/PNLD-2019 – Atualização BNCC, na 

função de coordenador adjunto, para as obras didáticas de Geografia, 

para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

• Hugo Gabriel Mota também integrou, em 2020, a equipe de avaliadores 

do MEC/PNLD-2021, na função de avaliador, para as obras didáticas 

Projetos Integradores, nas áreas de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, para o Ensino Médio. E em 2021, a equipe de avaliadores do 

MEC/PNLD-2021, na função de avaliador, para as obras didáticas 

Projetos Integradores, nas áreas de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas em diálogo com a Matemática, para o Ensino Médio. 

Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva 

• Publica crônica mensal no site da HH Magazine: https://bit.ly/3whO9kM. 

3.2.4 Participação na gestão de associações não-

governamentais e ações do terceiro setor com impactos 

sociais, culturais e econômicos 

Adriano Rodrigues de Oliveira 

• 2020/2021 – Conselheiro Fiscal do Instituto EcomAmor. 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022): 2019 – 2021: Documentalista do Centro de 

Documentações Dom Tomás Balduíno -Comissão Pastoral da Terra 

Nacional – 2020/Atual. 

• Sua orientanda, Ludimila Lelis Ataides, egressa do Curso de Mestrado: 

Egressa (2017): Administradora Comissão Pastoral da Terra Nacional – 

2019/Atual. 

• Seu orientando, Flávio Marcos Gonçalves de Araújo, egresso do 

Curso de Mestrado (2020): Documentalista - Centro de Documentação 

Dom Tomaz Balduíno (2016 – Atual). 

Cláudia Valéria de Lima 

https://bit.ly/3whO9kM
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• Vice-Presidente da Associação em Defesa do Patrimônio Geológico e 

Mineiro (AGeoBR) desde 2019 até o momento. 

Denis Castilho 

• Seu orientando, o egresso Marcelo Barbosa Barreto, foi membro da 

Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás – 

SINTECT -GO de 2009 a 2017 (três mandatos). Nesse período foi 

Secretário de Formação Sindical (2009 – 2011) e Secretário de Assuntos 

Jurídicos (2011 – 2017). 

Eliana Marta Barbosa de Morais 

• Sua orientanda de doutorado, Maria Pereira da Silva Xavier, faz parte de 

uma ONG, uma Associação Civil, sem fins lucrativos, o Instituto Presente-

IP, que atua em diversas áreas, principalmente na Educação. É sócia 

fundadora e faz parte do grupo de Consultores do IP. Prestam assessoria 

aos municípios. Atua junto às Secretarias Municipais de Educação, 

fazendo formação para professores e equipe gestora.  

• O IP participa também de seleção de editais, chamadas públicas. Em 

2017 o IP foi contemplado num edital da Caixa Econômica e 

desenvolveram no município de Esperantina-PI, no Residencial Alecrim, 

do Programa Minha Casa Minha Vida, ações voltadas para 

empreendedorismo, para educação de jovens e adultos e 

empoderamento feminino. Ao longo de um ano foram realizados vários 

cursos e palestras no Residencial. 

• Em 2020 o IP foi contemplado no edital do Unibanco, com duas ações de 

formação, uma para os Conselheiros do Conselho Escolar e outra para 

professores, na perspectiva da BNCC. Eles atuam em escolas da Rede 

Estadual da Grande Teresina. 

Manuel Eduardo Ferreira 

• No quadriênio atuou em ações de extensão que tiveram impactos sociais 

e econômicos positivos em organizações do terceiro setor, ao promover 

uma formação acadêmica complementar e inclusiva, respeitando 

diferenças de gênero, raça e classe social; foi assim, por exemplo, no 
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projeto Geocursos do Lapig, no qual ofertamos dezenas de cursos, vários 

sem custo algum para o estudante, ou a um custo simbólico para 

manutenção básica do espaço e equipamentos. Estas ações foram 

realizadas na própria UFG, como também nas próprias instituições de 

interesse, algumas localizadas em áreas próximas a unidades de 

conservação e áreas de proteção ambiental no Cerrado. 

Maria Geralda de Almeida 

• Gestão para criação de uma Associação de Amigos da Biblioteca 

Comunitária de Redonda-Icapuí-CE. Inicio em 2019, em construção. 

• Gestão de grupo para criação da Associação de Amigos da Casa de 

Culturaviva Osvaldo Pereira de Almeida-CASALMEIDA, em Campo Azul-

MG, desde 2019 

• Presidência da Associação de Pacientes Portadores de Doenças 

Neurológicas do HC-Goiânia. 

Míriam Aparecida Bueno 

• Seu orientando de doutorado, Marcos Pedro, participou da Coordenação 

da Sociedade Ambientalista Brasileira no Cerrado. 

3.2.5 Participação em ações voltadas para a educação básica, 

superior e profissionalizante, por meio de propostas 

técnicas inovadoras de ensino e formação 

Adriano Rodrigues de Oliveira 

• Seu orientando, Flávio Marcos Gonçalves de Araújo, egresso do Curso 

de Mestrado (2020): Palestra ministrada no Colóquio do Laboter - “A 

centralidade do conceito de classe para a mobilização social”. Instituição: 

Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais 

(LABOTER) do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade 

Federal de Goiás (IESA/UFG). Data: 17 de setembro de 2020 via Google 

Meet. 

• Sua orientanda Ana Luísa S. Aragão, Curso de Doutorado (2019-2023): 

em 2019, participou da comissão organizadora do evento 1°  Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia - 2019, na unidade de extensão do 
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Campus Posse; em 2019 - Participou da comissão do I Fórum de 

Educação no Nordeste Goiano: Perspectiva para o Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Inovação, promovido pelas instituições Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiano - Campus Posse, 

Universidade Estadual de Goiás - Campus Posse e Centro Universitário 

Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) - polo Posse. Em 2019, participou na 

qualidade de avaliadora de pôsteres, apresentados no evento Integra IF 

Goiano, realizado de 01/10/2019 a 04/10/2019, no Campus Ceres do IF 

Goiano. Em 2020, participou da comissão organizadora do evento 2° 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - 2020, cadastrado na unidade 

de extensão do Campus Posse. Em 2020, participou na qualidade de 

avaliadora de pôsteres, apresentados no evento integra IF Goiano: 

Distantes porém integrados. 

Adriana Olívia Alves 

• Coordenadora do Subprojeto Geografia no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) / Capes. 

• Alecsandro J. P. Ratts 

• Live “Na companhia de Beatriz Nascimento” – Canal Pensar 

Africanamente –- 27/05 – 19h – com Tailane Machado, Mariléa Almeida e 

Alex Ratts. Disponível em youtube.com/pensarafricanamente 

• Live “A pensadora é... Sueli Carneiro” – Canal Pensar Africanamente –- 

14/11 – 14h. Disponível em youtube.com/pensarafricanamente 

• Podcast Lavras Incendiadas #45 Lélia Gonzalez – Trajetória. Realização: 

NUMAS/Pagu/Unicamp. 29/07/20. Disponível em: https://bit.ly/3czFxhO 

• Podcast Lavras Incendiadas #46 Lélia Gonzalez – Obra. Realização: 

NUMAS/Pagu/Unicamp.  18/08/20. Disponível em: https://bit.ly/3iCkv5R 

• Podcast Lavras Incendiadas #47 Lélia Gonzalez.Realização: 

NUMAS/Pagu/Unicamp. 26/08/20. Disponível: https://bit.ly/3gxipS0 

• Live “Escritas poéticas: bordados e poemas”. Realização:  Laboratório de 

Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades e Laboratório de 

https://bit.ly/3czFxhO
https://bit.ly/3gxipS0
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Geografia, Criatividade e Arte do Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás. 27/11/20 

Denis Castilho 

• Integra a equipe na produção de materiais didáticos alternativos de 

Geografia para os alunos da Educação Básica e para a formação 

continuada de professores de Geografia. Nesse quadriênio, participou da 

atualização do Atlas Escolar Municipal de Goiânia e coordenou uma 

Produção Didática de formação continuada de professores de Geografia, 

denominada “Coleção Docência”, tendo como título: Cartografia Escolar. 

• Em 2019, seu orientando, egresso do Programa, Dallys Dantas de Souza, 

propôs e orientou a elaboração/redação de cartas para a ONU, com 

participação de estudantes do Ensino Médio, chamando a atenção para a 

questão dos refugiados no mundo. Em 2020, enquanto egresso, propôs e 

orientou estudantes do Ensino Médio para elaboração de campanha de 

sensibilização e arrecadação de itens de alimentação e higiene pessoal 

destinados à população em situação de rua de Goiânia. 

Denis Richter 

• Seu orientando de doutorado, Heitor Silva Sabota, atua como 

Coordenador Coordenador Pedagógico da Área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas no Centro de Ensino em Período Integral Carlos Alberto 

de Deus, desde 01 de março de 2021. Também atua como parecerista da 

Coleção Docência em Geografia, com a atribuição de emitir parecer de 

um dos textos que compõem o volume Componentes Físico-naturais e 

Ensino de Geografia, pertencente a coleção. A realização deste trabalho 

ocorreu em outubro de 2019. 

• Sua ex-orientanda de doutorado, a egressa Laís Rodrigues Campos, 

coordenou uma Produção Didática de formação continuada de 

professores de Geografia, denominada “Coleção Docência”, intitulada: 

Cartografia Escolar, publicada pelo LEPEG, em 2017. 

Eguimar Felício Chaveiro 
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• Sua orientanda, a egressa Damiana Souza, participou de ações na 

educação básica, nas instituições de ensino onde ministra aulas de 

Geografia. Tais ações incluem o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares. O objetivo é contribuir com o processo de formação e 

preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio – 

Enem e vestibulares. Durante o período de orientação, participava da 

realização dessas ações, porém apenas como professora convidada, sem 

vínculo com a escola, ou seja, apenas como trabalho voluntário, 

ministrando aulões de preparação para o Enem e vestibulares em escolas 

públicas. 

• A egressa Renata Dias Dutra participou do curso SME em conexão: 

Formação de professores em Serviço etapa 01 e 02. (2020); do IV 

seminário ENTREMEIO, rede de pesquisa em Geografia, turismo e 

literatura (2019); da Formação Pacto Pela Educação, escolas INTEGRAIS 

(2018); da Formação Escolas Do Futuro (2018); do Fórum de mobilidade 

urbana e transito. (2017) e da XVIII Jornada do Trabalho (2017).  

Eliana Marta Barbosa de Morais 

• Integra a equipe do Lepeg na produção de materiais didáticos alternativos 

de Geografia para alunos da educação básica e para a formação 

continuada de professores de Geografia. Nesse quadriênio, iniciou a 

coordenação da pesquisa intitulada “Elaboração de fascículos didáticos 

temáticos sobre Cerrado”. A importância desse material se configura em 

subsidiar a abordagem desse tema junto a professores e alunos nas aulas 

de Geografia da Educação Básica. O intuito dessa produção é contemplar 

tanto os conhecimentos específicos da ciência quanto as proposições 

didáticas para o seu encaminhamento pelos professores, na perspectiva 

do conhecimento didático do conteúdo, visando amenizar não só as 

lacunas que permeiam a formação inicial, mas também, as dificuldades 

de ensino, acesso e compreensão das informações sobre o Cerrado pelos 

professores que ministram a disciplina de Geografia na Educação Básica. 

Na elaboração desse material estão os seguintes participantes, além de 

professores do Lepeg (Eliana e Adriana); estudantes do PPGeo:  Domitila 

Theil Radtke, Maria Pereira da Silva Xavier, Samuel Mendes; e egressos 
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do PPGeo: Samuel Mendes, Camylla Silva Otto, Edson Oliveira de Jesus, 

Gean Novaes. 

Ivanilton José de Oliveira 

• Coordena o Projeto de Pesquisa “Cartografia de Paisagens Turísticas das 

Savanas Brasileiras e Moçambicanas”, ao qual está vinculado Projeto de 

Extensão “Cartografia de Paisagens Turísticas do Cerrado”, desenvolvido 

nos anos de 2017 e 2018, nos municípios de São Domingos e Mambaí, 

no nordeste do estado de Goiás. Por meio dessa extensão, foram 

contatadas escolas de São Domingos, cujos alunos participaram de 

oficinas para mapeamento turístico colaborativo, com inventário dos 

atrativos turísticos do município e construção de propostas de legendas 

para um mapa turístico. Também cedidas às escolas mapas-murais do 

município de São Domingos, de diversos temas (uso e coberturas das 

terras, relevo etc.), para uso dos professores durante as aulas. 

Gislaine Cristina Luiz 

• Coordena Projeto de Pesquisa “Análise Temporal e Espacial do Aerossol 

no Bioma Cerrado: influências no clima e na geração de energia elétrica. 

Espera-se avaliar estatisticamente a relação da geração de energia solar 

sob influência do aerossol. 

Karla Maria Silva de Faria 

• Coordenação do Projeto Educação ambiental na APA Nascentes do Rio 

Vermelho – no ano de 2020. Foram produzidas oficinas virtuais para 

escolas públicas da região. 

Lana de Souza Cavalcanti 

• Atua na organização de produtos que impactam no conhecimento didático 

pedagógico e dão suporte aos docentes da educação básica da disciplina 

de Geografia. Esses produtos são elaborados por diferentes sujeitos da 

Universidade e escolas básicas e tem a função de chegar à sociedade.  

• Alguns produtos de 2020: 

• Coleção docência no ensino de Geografia. 
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• Lana de Souza Cavalcanti, Leovan Alves dos Santos. (Org.). Escala e 

Ensino de Geografia. 1ed.Goiânia: Editora Alfa Comunicação, 2020, v. 

4  

• Fascículos didáticos utilizados nas escolas de educação básica:  

Em 2020 foram atualizados fascículos, ver Anexo 13 (2020) Fascículos 

didáticos. 

Manuel Eduardo Ferreira 

• Atua nas ações de educação básica em escolas públicas estaduais e 

municipais em Goiânia, por meio do projeto “Lapig na Escola”, levando 

conhecimento de Geografia e Geociências para estudantes do ensino 

fundamental e médio. Por meio de técnicas de cartografia baseadas em 

tecnologias de sensoriamento remoto, lúdicas e atrativas, trabalhamos 

conteúdos relacionados com mapas, planejamento urbano, 

monitoramento por satélites, além de instruções com drones para 

mapeamento aéreo. 

Maria Geralda de Almeida 

• Projeto Zumbi-Dandara dos Palmares: desafios estruturais e pedagógicos 

da educação escolar quilombola para promoção da equidade racial no 

Brasil, no século XXI. A partir de 2020, contratada pelo CEERT como 

supervisora da pesquisa aplicada (2020 até 2022). 

Míriam Aparecida Bueno 

• Integra a equipe na produção de materiais didáticos alternativos de 

Geografia para os alunos da Educação Básica e para a formação 

continuada de professores de Geografia. Nesse quadriênio, autou na 

atualização do Atlas Escolar Municipal de Goiânia. Coordenou uma 

Produção Didática de formação continuada de professores de Geografia, 

denominada “Coleção Docência”, tendo como título: paisagem e Ensino 

de Geografia. 

• Sua orientanda Josiane Silva de Oliveira participou na condição de 

colaboradora, no projeto de pesquisa intitulado “Formação/atuação de 

professores de geografia, conhecimentos profissionais e o pensamento 
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geográfico: práticas docentes com conteúdos escolares para a vida 

urbana, no ano de 2020 e ainda em continuidade em 2021. 

• Participou  do desenvolvimento do projeto Cartografia da COVID-19, 

material de orientação didática sobre a seleção de fontes, plataformas de 

representação especial e de dados no contexto da pandemia da Covid-

19, com a publicação de uma sequência didática. Referência: SILVA, 

Flávia Gabriela Domingos. OLIVEIRA, Josiane Silva De.  A espacialização 

da Covid-19 e a estrutura de saúde na cidade de Goiânia. In: RICHTER, 

D.; NASCIMENTO, D. T. F. (Orgs). Cartografia da Covid-19: Orientações 

para o uso em ambiente escolar. 70 p.: il . color. 2020. 

• Seu orientando de doutorado Hugo Gabriel Mota em 2017, participou do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID, na 

condição de professor supervisor. 

• Seu orientando de doutorado Marcos Pedro participou na Elaboração e 

Implementação da Proposta Político Pedagógica da Educação, 

Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação de 

Goiânia. 2017 – 2018. A proposta em si, é inovadora; na coordenação da 

Proposta Político Pedagógica para a Socioeducação no Estado de Goiás. 

2019 – Atual. A proposta é inovadora-na elaboração e implementação da 

Metodologia da Rádio Escola para as Aulas não Presenciais na 

Socioeducação no Estado de Goiás. Também participou da elaboração e 

implementação em parceria com Departamento de Trânsito de Goiás, do 

Projeto “No Trânsito o Sentido é a Vida”; e no Projeto Pilares – Círculos 

de Justiça restaurativa e Construção de Paz, em parceria com o Tribunal 

de Justiça de Goiás. 

Vanilton Camilo de Souza 

• Integra a equipe na produção de materiais didáticos alternativos de 

Geografia para os alunos da educação básica e para a formação 

continuada de professores de Geografia. Nesse quadriênio, organizou a 

atualização do Fascículo sobre as Dinâmicas Populacionais da RMG 

(conjuntamente com Flávia Maria de Assis Paula/UEG e Nicali Blayer 

Santos/PUCGoiás). Referência: ASSIS, F. M. P.; SANTOS, N. 
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B.; SOUZA, V. C. Dinâmicas Populacionais da Região Metropolitana de 

Goiânia, 2020. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional). 

• Coordena Produção Didática de formação continuada de professores de 

Geografia, denominada “Coleção Docência” que já foi publicada 4 livros 

com os seguintes títulos: Ensinar sobre a Cidade; Cartografia Escolar; 

Paisagem e Ensino de Geografia; Escala e Ensino de Geografia. 

Referências: 1) CAVALCANTI, L. S.; SOUZA, V. C.; SANTOS, L. A. 

Escala e ensino de Geografia. Goiânia: Alfa Comunicação, 2020, v.4. p. 

140. 2) BUENO, M. A.; VEGA, A. G. L.; CAVALCANTI, LANA DE 

SOUZA; SOUZA, V. C. Paisagem e ensino de Geografia. Goiãnia: C&A 

Alfa Comunicação, 2019, v.3. p. 134. 3) RICHTER, D.; CAMPOS, L. 

R.; CAVALCANTI, L. S.; SOUZA, V. C. Cartografia Escolar. Goiânia: 

Espaço Acadêmico, 2017, v.3. p. 99. 4) OLIVEIRA, K. A. T.; PIRES, L. 

M.; CAVALCANTI, L. S.; SOUZA, V. C. Ensinar sobre a Cidade. Goiânia: 

Espaço acadêmico, 2017, v.3. p. 109. 

• Seu orientando de doutorado Ismael Donizete Cardoso de Moraes 

participou da equipe na elaboração de material didático por componente 

curricular BNCC/DRC, como atividade da Superintendência de Politicas 

de Desenvolvimento Profissional da Secretaria de Educação de Mato 

Grosso. 

3.2.6 Participação em projetos de extensão que levem o 
conhecimento específico da geografia para a sociedade 
em geral 

Adriano Rodrigues de Oliveira 

• 2018 – Palestra no Colégio Marista de Goiânia sobre Crise Internacional 

de Refugiados. 

• 2020 – Criação e produção do canal de podcast “Geopolítica Acessível”, 

de compartilhamento de informações e análise em geopolítica e geografia 

econômica. 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022), 2020 – 2021: 2020 – Atual: Projeto de Extensão 

“Extensão rural”. Esse projeto Extensão Rural se constitui num campo de 

http://lattes.cnpq.br/8827112569170294
http://lattes.cnpq.br/8827112569170294
http://lattes.cnpq.br/8827112569170294
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formação profissional-cidadã aos Estudantes, de qualificação de 

processos à Comunidade, de aprimoramento dos Servidores das 

Instituições envolvidas e, por fim, de consciência na produção e no 

consumo de Alimentos. Articula-se ambientes e pessoas interessadas em 

processos de produção e consumo de alimentos: estudantes, famílias 

camponesas, organizações sociais, servidores da UFG, do IFG e do 

IFGoiano, entes da comunidade/consumidores. Desenvolve-se ações em 

parceria com comunidades camponesas, mirando processos materiais e 

imateriais no campo e na cidade, agricultura, com destaque àqueles 

relacionados à agroecologia e à cultura alimentar.  

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022): 2019 – 2020: Projeto de Extensão “A Escola nos 

espaços da Universidade: Agricultura agroecológica, soberania alimentar 

e cidadania”. O projeto tem como objetivo promover o diálogo teórico-

empírico-propositivo, associando a agricultura agroecológica com a 

promoção de uma educação socioambiental pautada na soberania 

alimentar. Essa proposta busca construir um diálogo contínuo entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade, sobretudo com a participação de 

alunos, professores e agentes educacionais de escolas públicas da 

Região Metropolitana de Goiânia. Para tanto, atividades teórico-práticas 

conjuntas no espaço da Universidade-Escola serão fundamentais, tais 

como: espaços de diálogos, formação e trocas de saberes entre 

professores e técnicos da UFG (IESA e Escola de Agronomia) com as 

Escolas Públicas da Região Metropolitana de Goiânia, por meio de 

palestras e atividades práticas. O projeto de extensão pretende fortalecer 

o diálogo-ação entre a Universidade e a sociedade, promovendo 

discussões importantíssimas, como a produção e o acesso aos alimentos 

com qualidade, saúde e soberania para todos(as), fortalecendo a 

educação pública e de qualidade, bem como estabelecendo uma 

formação teórico-prática para jovens e crianças de escolas públicas.  

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022): 2019 – Atual: Projeto de extensão “Orgânicos na 

Saúde”. Este projeto trata de forma integrada do referencial dos direitos 

humanos, atuando de forma mais específica sobre o Direito Humano a 
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Alimentação Adequada (DHAA). O DHAA se concretiza no contexto 

brasileiro por meio de ações voltadas para a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) que considera que o acesso a alimentos saudáveis, 

livres de qualquer tipo de contaminantes e produzidos/ comercializados 

de forma socialmente justa como fatores vinculados a processos de 

promoção da alimentação adequada e saudável. Essa iniciativa de 

extensão também busca promover ações de oferta de alimentos 

saudáveis, livres de agrotóxicos, produzidos com base em experiências 

agroecológicas por agricultoras/es familiares vinculados a movimentos 

sociais do campo para a comunidade acadêmica da UFG e comunidade 

externa com residência e/ou local de trabalho próximos a espaços físicos 

da universidade. Logo, atua-se no desenvolvimento de ações de 

formação e tradução do conhecimento sobre os alimentos orgânicos e 

agroecológicos para a comunidade em geral. Assim, busca-se realizar 

uma feira de alimentos orgânicos e agroecológicos enquanto um espaço 

de fortalecimento das/os agricultoras/es familiares e de promoção da 

saúde para a comunidade interna da UFG; realização de ações de cunho 

educativo, estudos acadêmicos e construção de atividades de pesquisa e 

ensino na temática tendo a extensão universitária como eixo guia. Este 

projeto de extensão é fruto de uma articulação intersetorial e integrada 

que envolve servidores do Instituto Federal Goiás (IFG), Universidade 

Federal de Goiás (UFG) - distintas unidades acadêmicas, Secretaria de 

Estado da Saúde e organizações sociais vinculadas a agricultura familiar. 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022): 2019 – Atual: Projeto de Extensão “Educação 

Ambiental com escolas da região metropolitana de Goiânia: Trabalho de 

Campo à experiência de recuperação de área degradada utilizando 

Agrofloresta.” Esse projeto de Educação Ambiental resgata a metodologia 

de Trabalho de Campo enquanto uma estratégia de ensino-aprendizagem 

a partir da integração entre teoria e prática. A proposta consiste na 

realização de Trabalho de Campo ao Parque Florestal e Cultural Florata, 

que proporcionará uma vivência articulada a conteúdos tais como: 

Cerrado, conscientização do consumo de alimentos, defesa da 

sociobiodiversidade e saberes tradicionais, estrutura e manejo dos solos, 
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entre outros, além de apresentar concretamente uma experiência de 

recuperação de área degradada e de produção de alimentos sem uso de 

agrotóxicos: Agricultura Sintrópica ou Agrofloresta. A ação busca dar 

dinamicidade aos currículos escolares garantindo a participação de 

jovens, da região metropolitana de Goiânia, em atividades lúdicas e de 

sensibilização para a proteção ambiental, pautando-se na perspectiva de 

educação popular de Paulo Freire, que pretende fortalecer o diálogo-ação 

com a sociedade.  

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022): 2019 – Atual: Projeto de Extensão “A 

agroecologia como estratégia de conservação do Cerrado”. Esse projeto 

é voltado para o assentamento Canudos em Palmeiras de Goiás e visa 

agregar valor a produtos oriundos do Cerrado, por meio da expansão de 

sistemas orgânicos de base agroecológica e plantas medicinais nativas, 

mas também o diálogo do saber científico e local a fim de proteger os 

recursos ambientais dos ecossistemas brasileiros e a segurança 

alimentar. O projeto está estruturado por meio de uma equipe 

interdisciplinar formada por discentes do curso de Ciências Ambientais, 

Agronomia, Geografia e Engenharia Florestal, docentes da Escola de 

Agronomia e técnica do Instituto de Estudos Socioambientais, com o 

apoio do Centro Vocacional Tecnológico Apinajé e Grupo de estudos de 

manejo agroecológico do Solo (GEMAS). 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 

Mestrado (2020 – 2022): 2018 – 2020: Projeto de extensão “Centro 

Vocacional Tecnológico Apinajé: Formação de Jovens e Mulheres”. O 

centro vocacional apinajé trabalha com o intuito de integrar atividades de 

extensão rural na pesquisa aplicada e tecnológica e educação popular 

voltados à construção e socialização de saberes, conhecimentos e 

técnicas relacionados à Agroecologia e à Produção Orgânica, bem como 

à promoção dos Sistemas Orgânicos de Produção na Região Centro 

Oeste. 

• Sua orientanda Ana Luísa S. Aragão, Curso de Doutorado (2019-2023): 

em 2019, coordenação de evento de extensão: Roda de Conversa do 

Agosto Lilás: Perto demais - Casos de violência contra a mulher (2019), 
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cadastrado na Unidade de Extensão do Instituto Federal Goiano Campus 

Posse; em 2020, coordenação de evento de extensão: Roda de Conversa 

do Agosto Lilás: Perto demais - Casos de violência contra a mulher – 2° 

edição (2020), cadastrado na Unidade de Extensão do Instituto Federal 

Goiano Campus Posse; em 2020, participou como palestrante do evento 

1ª semana do estudante, cadastrado no edital nº 01 de 20 de fevereiro de 

2020 na unidade de extensão do campus posse. Este evento ocorreu nos 

dias 10/08/2020 a 14/08/2020 com um total de 08 horas. Também em 

2020, coordenou o projeto de ensino e extensão: Aulões preparatórios 

para o ENEM; desde esse ano, passou a compor a equipe do 

Observatório do Estado Social Brasileiro; compõe a equipe do canal no 

Youtube “Porque o Estado importa”. 

Alecsandro J. P. Ratts 

Podcast “Geografia em Cast”, em 20/06 – Racismo e antirracismo: do corpo 

à cidade. Com Alex Ratts. Disponível em: 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy

8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw== 

• Live Territorialidades negras. 09/10/21. Realização: Laboratório de 

Espacialidades Urbanas/Universidade Federal de Santa Maria. Com 

Alex Ratts 

• Live Geografías Feministas y Racismo. 30/06/20. Com Sofía 

Zaragocín/Equador, Alex Ratts, Brasil. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=x7ZY5Lk2tyQ Live “Corpo e 

corporeidades nas manifestações culturais no espaço”. 13/10/20.  

• Com Alex Ratts / UFG, Maria Alice Pereira da Silva/UFBA e Paulo 

Wendell Alves de Oliveira. Realização: Laboratório Quatro 

Elementos/URCA. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOTuY7cyqGE&t=2s 

• Roda de Diálogo – Cidade em quilombos. Realização: Espaço Cultural 

Vovó Conceição e  Grupo de Estudos Corpo, Discurso e Território” 

(Lugar Comum / FAUUFBA). 24/10/20. Com Daniele Vieira/UFRGS, 

Alex Ratts/UFG e Gabriela Gaia/UFBA 

20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.youtube.com/watch?v=eOTuY7cyqGE&t=2s
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Carlos Eduardo Santos Maia 

• Mobilidade Urbana Individual Alternativa – financiamento PROEXT/UFJF 

Denis Castilho 

• Participação do professor e do pós-graduando João Paulo Peres junto às 

duas primeiras edições da Pedalada Ecológica realizada no município de 

Heitoraí (GO) nos anos, respectivamente em setembro de 2017 e maio de 

2018. 

• Participação do pós-graduando Lucas Kallil de Paula Rodrigues junto ao 

projeto Educa Periferia, com produção de vídeos educativos voltados à 

educação básica, especialmente estudantes de baixa renda de escolas 

públicas. Os vídeos estão disponíveis no seguinte canal do youtube: 

https://www.youtube.com/c/EducaPeriferia/featured 

• Participação do pós-graduando Reges Sodré da Luz Silva Dias no projeto 

de extensão “Da vida rotineira ao engajamento militante: relatos 

biográficos da comunidade quilombola Dona Juscelina (Muricilândia, 

Tocantins). 

Denis Richter 

• Coordenou o curso de extensão desenvolvido pelo NEPEG em parceria 

com o LEPEG/GECE, intitulado: A linguagem cartográfica no ensino de 

Geografia, com carga horária de 40 h, oferecido aos professores de 

Geografia no ano de 2020. 

• Coperou com o curso de extensão da UFPE “Cartografia Social” que teve 

como objetivo principal garantir os direitos humanos e a promoção da 

justiça social para migrantes e refugiados em Pernambuco. 

Eguimar Felício Chaveiro 

• Coordena o Grupo de Pesquisa e Extensão Espaço, Sujeito e Existência 

- “Dona Alzira”. O grupo propõe estudar à temática da existência e suas 

implicações com o saber geográfico, do qual participantes discentes 

atuais (Juliane Carla Silva, Rodrigo Emídio) e egressos (Damiana Souza, 

Renata Dias Dutra). 
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• A egressa Damiana Souza desenvolve pesquisas especificas no Grupo 

Dona Alzira, sobre a aproximação entre Geografia e Literatura e a 

Literatura Indígena. Também participa da Rede de Pesquisa Geografia, 

Turismo e Literatura desde 2018.  

• A orientanda Juliane Carla Silva participa da ação de extensão: Leituras 

caminhantes com Paulo Freire: narratividades geográficas. 

• O orientando Rodrigo Emídio participa do grupo de estudos e pesquisa 

em Geografia Cultural, coordenado pela profa. Maria Geralda de Almeida. 

Eliana Marta Barbosa de Morais 

• Participa dos eventos cadastrados pelo Lepeg como projetos de 

extensão. 

Lana de Souza Cavalcanti 

• Coordenação (junto à Prof. Miriam Bueno) e participação do X Fórum 

Nacional NEPEG, Percursos teórico-metodológicos e práticos da 

Geografia Escolar. De 7 a 10 de dezembro de 2020, pelo canal YouTube 

do Nepeg. Evento que conta com a participação de investigadores na 

Educação Geográfica de diversas universidades brasileiras, com mais de 

250 participantes. 

Manuel Eduardo Ferreira 

• Vários projetos de extensão realizados por este grupo vêm levando 

conhecimentos específicos da Geografia para a sociedade. Os projetos 

“Lapig na Escola” e o “Geocursos” são exemplos com maior tempo de 

atuação, há mais de 6 anos, promovendo ações de formação escolar, 

acadêmica e até profissionalizante, chegando em vários grupos externos 

à universidade. Por outro lado, a manutenção de portais web de dados 

geográficos para todo o Brasil, e em especial para o Cerrado, é outra ação 

de grande impacto, com milhares de acessos todos os anos, auxiliando 

projetos da própria universidade e de instituições públicas e privadas. Tais 

dados propiciam o monitoramento de ativos ambientais, identificação de 

áreas vulneráveis em termos sociais e ambientais, dentre outras 

abordagens. Neste rol de portais, podemos citar o Lapig Maps, o Atlas 

das Pastagens Brasileiras, o Atlas de riscos socioambientais e a 
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Plataforma de Conhecimento do Cerrado, todas mantidas com recursos 

captados de ONGs, fundações privadas, agências públicas de fomento, 

além de outras instituições colaboradoras. Em tempos de pandemia, 

desde o primeiro trimestre de 2020, promovemos informações espaciais 

sobre a Covid 19 no estado de Goiás, através de um portal na internet 

dedicado ao assunto, chamado Covid Goiás UFG; por meio deste, a 

sociedade tem acompanhado a disseminação diária da doença causada 

pelo Coronavírus, seus impactos e ações de combate em cada município. 

Este é um exemplo de projeto de extensão de grande impacto social, ao 

prover não apenas dados, mas conhecimento geográfico, subsidiando 

autoridades de saúde na tomada de decisões. 

Maria Geralda de Almeida 

• 2020 até 2023– Cerrado e cultura: a economia social e criativa na 

reprodução socioeconômica de mulheres quilombolas e camponesas. 

• 2016 – Atual a mulher rural assentada: troca de saberes sobre ambiente, 

agroecologia nos quintais e ensinamentos para economia social - Vão do 

Paranã – GO. 

Míriam Aparecida Bueno 

• Coordenou o curso de extensão desenvolvido pelo NEPEG em parceria 

com o LEPEG/GECE, intitulado: A linguagem cartográfica no ensino de 

Geografia, com carga horária de 40 h, oferecido aos professores de 

Geografia no ano de 2020. 

• Sua orientanda Josiane Silva de Oliveira participou como monitora no 

curso de extensão “A linguagem cartográfica no ensino de Geografia”. 

Curso organizado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisas em Educação 

Geográfica (NEPEG) e Grupo de Estudos de Cartografia para escolares 

(GECE) do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica 

(LEPEG) do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

• Foi também ministrante do curso, A linguagem cartográfica no ensino de 

Geografia, realizado durante o XIV Seminário Educação e Cidade e VIII 

Colóquio do LEPEG, organizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas 
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em Educação Geográfica (LEPEG) do Instituto de Estudos 

Sócioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), entre 

os dias 04 a 08 de novembro de 2019. 

• Participou do Seminário de Estágio de Geografia 2020: Por uma 

Geografia que dê sentido às vivências dos alunos na escola. O projeto 

objetivou discutir problemas e propostas de ensino de Geografia 

envolvendo professores universitários, professores da Educação Básica, 

alunos da graduação e pós-graduação de diversas universidades com 

licenciaturas em Geografia, de 3 a 17 de novembro de 2020, pelo canal 

youtube Nepeg, com um público de 80 participantes, aproximadamente; 

• Coordenou e participou do X Fórum Nacional NEPEG, Percursos teórico-

metodológicos e práticos da Geografia Escolar. De 7 a 10 de dezembro 

de 2020, pelo canal youtube do Nepeg. Evento que congrega 

investigadores na Educação Geográfica de diversas universidades 

brasileiras, com mais de 250 participantes. 

Ronan Eustáquio Borges 

• Juntamente com o grupo PET-Geografia, desenvolveu em 2019 o projeto 

“Representação do espaço para além da Cartografia” na Escola Estadual 

Amália Hermano Teixeira. Esse projeto contou com a realização de uma 

oficina sobre a temática para 60 alunos do 1º ano do ensino médio.  

• Outro projeto desenvolvido foi o projeto de extensão “O curso de 

Geografia ao encontro dos estudantes do ensino médio”, que em parceria 

com os bolsistas do PET-Geografia, debateu com estudantes 

secundarista de diversas escolas públicas de Goiânia sobre os cursos de 

Geografia na UFG: histórico, perfil dos egressos, mercado de trabalho e 

sobre conteúdos disciplinares que eram estudados. E, também, 

esclarecia dúvidas sobre as formas de ingresso na UFG, sendo uma das 

representativas a que versava sobre as cotas étnico-raciais.   

Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva 

• Coordenação do Grupo Veredas – Ensino, Pesquisa e Extensão, com 

atividades mensais voltadas ao público universitário e sociedade em 

geral, por meio de reuniões presenciais (até março de 2020) e virtuais 
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(desde abril de 2020). Promoção de mini-cursos de diversos temas e 

fomento de reuniões e discussões orientando alunos para construção de 

projetos de pesquisa. 

Vanilton Camilo de Souza 

• Organização do Seminário de Estágio de Geografia 2020: Por uma 

Geografia que dê sentido às vivências dos alunos na escola. O projeto 

objetiva discutir problemas e proposta de ensino de Geografia envolvendo 

professores universitários, professores da Educação Básica, alunos da 

graduação e pós-graduação de diversas universidades com licenciaturas 

em Geografia, de 3 a 17 de novembro de 2020, pelo canal YouTube 

Nepeg, com um público de 80 participantes, aproximadamente. 

• Organização e participação do X Fórum Nacional NEPEG, Percursos 

teórico-metodológicos e práticos da Geografia Escolar. De 7 a 10 de 

dezembro de 2020, pelo canal YouTube do Nepeg. Evento que congrega 

investigadores na Educação Geográfica de diversas universidades 

brasileiras, com mais de 250 participantes. 

 
O próximo item refere-se a Internacionalização, inserção no âmbito local, 

regional, nacional e a visibilidade do programa.  

 

3.3 Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e 

visibilidade do programa 

 

O PPG em Geografia ao longo do quadriênio tem desenvolvido atividades 

diversificadas em âmbito local, regional, nacional e internacional, o que 

redimensiona o comprometimento do programa frente às demandas complexas 

do mundo atual, ao mesmo tempo, amplia a visibilidade do programa no contexto 

da pesquisa científica e inovação em diferentes níveis escalares, conforme pode 

ser evidenciado no texto que segue e no Anexo 15 (2020) - Mapa da Inserção e 

Visibilidade do PPGeo: internacional, nacional e regional. 

3.3.1 Internacionalização 

A) Contextualização da internacionalização no PPGEO/IESA  
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A internacionalização no PPGeo visa qualificar atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, contribuindo para a promoção do desenvolvimento científico e 

tecnológico do programa e dos diversos agentes internos e externos envolvidos. 

Esta concepção está alinhada à necessidade de atender as complexas 

demandas da sociedade contemporânea, inserindo a universidade na discussão 

dos problemas políticos, econômicos, sociais e ambientais da atualidade.  

A internacionalização no PPGeo apresenta aderência aos objetivos e concepção 

da CAPES, que preconiza tratar-se de um processo que visa a pesquisa 

colaborativa multilateral; a divulgação da produção intelectual e; participação em 

projetos de pesquisa internacional. 

A internacionalização do Programa está alinhada aos objetivos e metas de 

internacionalização da UFG, presentes no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (2018-2022) (https://bit.ly/3phO5Pq). A internacionalização na UFG 

estrutura-se por meio de um planejamento com atenção à integração latino-

americana, à África, à Ásia e à Oceania, bem como a consolidação de parcerias 

com instituições europeias e norte-americanas. 

A UFG tem implementado diversas ações com o intuito de oferecer apoio à 

internacionalização dos PPGs, dentre as quais se destacam, no âmbito 

institucional, a Diretoria de Relações Internacionais (DRI), responsável pelo 

suporte de ações, projetos e contatos internacionais e; no âmbito da PRPG, a 

criação da Assessoria de Ações de Internacionalização, voltada ao suporte e 

aprimoramento da internacionalização nos PPGs. Como consequência houve 

incremento na divulgação de Editais voltados à oferta de vagas para alunos 

estrangeiros; ampliação na participação em editais de bolsas no exterior; 

tradução dos sites dos programas para diversas línguas. 

Com o intuito de fortalecer a internacionalização dos 63 PPG da UFG, várias 

ações foram implementadas no quadriênio, dentre elas: 1) Diagnóstico do perfil 

de internacionalização dos PPG da UFG (corpo docente, técnico-administrativos, 

discentes e infraestrutura); 2) Workshop sobre planejamento estratégico e 

autoavaliação (explicitando em um dos eixos a Internacionalização); 

3)participação qualificada no Laboratório de Internacionalização da 

Capes/Fullbright/ACE (fortalecer, ampliar e consolidar o processo de 

internacionalização). 

https://bit.ly/3phO5Pq
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A partir deste contexto o PPGeo incentiva a mobilidade docente (estágio pós-

doutoral, missões, professor visitante, atividades acadêmicas de diferentes 

ordens) e discente (estágios de doutoramento); a publicação, participação em 

redes internacionais; estimula e favorece a mobilidade de discentes, docentes e 

pesquisadores do exterior para o PPGeo.  

Em decorrência de ações implementadas no PPGeo, verificou-se ampliação da 

internacionalização refletidos no acréscimo de intercâmbios; parcerias e 

missões; da oferta de disciplinas; de palestras proferidas em eventos 

internacionais; orientações, participação em redes de pesquisa e ampliação de 

publicações autorais e com pesquisadores do exterior. Essas ações ocorrem 

com instituições da América do Norte, América Central e América do Sul, Europa, 

África e Ásia, conforme demonstrado a seguir: 

B) Convênios, parcerias e redes de pesquisa no exterior 

No quadriênio, houve ampliação em relação à última avaliação da Capes, 

somando 31 instituições com convênios/parcerias efetivados no âmbito 

internacional e em 2013-2016, somaram 15.  

O Programa elaborou proposta de parceria com a Universidade Eduardo 

Mondlane (Moçambique), para oferta do DINTER, aguardando Edital CAPES 

para executar o projeto. 

I.Convênios e parcerias com instituições estrangeiras  

Convenio com UFRGS, UFPR, UFG, UFMT, UFRN e Ball State University (EUA) 

e Universidade do Minho (Portugal). Temos ainda: 

América do Sul:  

1.Universidad de Guajira (Colômbia)  

2.Universidad de Caldas (Colômbia)  

3.Universidad Pedagógica Nacional (Colômbia)  

4.Universidad de Antioquia (Colômbia) 

5.Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (Chile) 

6.Universidad de Santiago de Chile (Chile); Universidad de Buenos Aires 

(Argentina)  
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América Central:  

1.Universidad de Granma – Bayamo (Cuba) 

América do Norte:   

1.Universidad Intercultural de Chiapas (México)  

2.Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco (México) 

3.University of Florida, Spatial Ecology & Conservation LAB – SPEC (EUA) 

4.University of Vermont (EUA) 

5.Earth Obseratory of Singapore e Asian School the Environment, Universtiy of 

Texas at Austin (EUA) 

6.Massachuesetts Institute of Technology (USA 

Europa:  

1.Universidade de Évora (Portugal)  

2.Universidade de Lisboa (Portugal)  

3.Universidade de Coimbra (Portugal)   

4.Universidade do Minho (Portugal)  

5.Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova/FCSH (Portugal) 

6.Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) (Portugal;  

7.Universidad de Santiago de Compostela (Espanha);  Universidad Autônoma 

de Madrid (Espanha); 

8.Universidade de Pau - o Centre de Recherche Internacionales sur l’Imaginarie 

(França)   

9.Université Paris Diderot (França) 

10.Université Paris Sud (França) 

11.Centro Europeu de Pesquisa e Ensino em Meio Ambiente (CEREGE), em Aix-

en-Provence (França) 

12.Université Pau et des Pays de l’Adour (UPPA Unidade Mista de Pesquisa 

(UMR), na França 

13.Université Paris Sud (França) 

14.Universidade de Strathclyde, Glasgow (Escócia) 

15.Aberystwyth University (Reino Unido) 

África: 
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1.Universidade Eduardo Mondlane – Moçambique (África) 

2.Universidade Pedagógica de Moçambique (África)  

II.Redes de pesquisas integradas por docentes do PPGeo 

A seguir informações relativas a 8 redes de pesquisa integradas por docentes do 

PPGeo evidenciando investigações em âmbito internacional:  

1.Rede Latinoamericana de pesquisadores de Didática da Geografia 

(REDLADGEO). integra Instituições de Ensino Superior do Brasil, Portugal, 

Espanha, Colômbia, Argentina e Chile 

2.Red internacional de estúdios de território y cultura (RETEC). Integra: Brasil, 

Chile, Colômbia, Espanha, França, México, Peru e Venezuel; 

3.Red Latinoamericana de investigadores en desarrollo y turismo 

(RELISDETUR). Integra: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala e México 

4.Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura 

(RIEF). Integra: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Chile, Espanha, 

EEUU, França, Itália, México, Suíça e Venezuela 

5.Rede Latino Americana Espaço e Economia (RELAEE). Integra: países da 

América Latina 

6.GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da Universidad de 

Santiago de Compostela-Espanha-Brasil 

7.Rede de Pesquisa Geografia, Turismo e Literatura (REDE ENTREMEIO)- 

Integra: Estados Unidos; Portugal; África 

8.Rede internacional de Estudos Críticos de Turismo, Território e 

Autodeterminação (REDE REESCRITA). Integra: México, Colômbia, Espanha, 

Cuba, Brasil e Moçambique 

C) Mobilidade de docente do PPGEO 

I. Estágio Pós-Doutoral  

No quadriênio 4 docentes realizaram estágio pós-doutoral no exterior:  
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1.Lana de Souza Cavalcanti-Universidade de Buenos Aires–Argentina (2017) 

2.Denis Richter - Universidad Autônoma de Madrid–Espanha (2018); 

3.Luis Felipe Soares Cherem-Centro Europeu de Pesquisa e Ensino em Meio 

Ambiente (CEREGE), em Aix-en-Provence–França (2018-2019) 

4.Valéria Cristina Pereira da Silva – Universidade de Lisboa – Portugal (2019) 

II. Missões internacionais  

1. Na Espanha (Europa): (2017) na Universidade de Santiago de Compostela 

e Universidade Autônoma de Madrid (AUM) pelos Professores Denis 

Richter, Lana de Souza Cavalcanti, Vanilton Camilo de Souza, Ivanilton 

José de Oliveira e Ana Cristina da Silva – atividades: organização do IX 

Congresso Ibérico de Didáctica de Geografia; definição de cronograma de 

mobilidade estudantil; definição de publicações (livros e artigos); oferta de 

minicurso sobre o tema: Gaston Bachelard - processos de retificação dos 

erros conceituais e didáticos da Geografia; 

2. Na Suécia (Europa): (2018) universidades de Estocolmo, Uppsala e 

Linkoping pelo docente Laerte Ferreira Guimarães a convite da CAPES; 

3. Em Moçambique (África): (2018) – em universidades de Moçambique 

pelos professores Eguimar Chaveiro Felício; Ana Cristina da Silva e 

Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva–atividades: I Colóquio Brasil-

Moçambique sobre autodeterminação territorial: turismo, educação e 

conexões de saberes, realizado no Campus Universitário de Napipine 

(Nampula) da Universidade Pedagógica de Moçambique; Organização do 

2º Encontro Sobre Sementes Crioulas, Quintais Agroecológicos e 

Cooperação Popular: troca de saberes e experiências de economia criativa 

do Cerrado brasileiro as savanas de Inhambane/Moçambique – realizado 

na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane da Universidade 

Eduardo Modlane.  

4. Na França (Europa): (2019) - docente Guilherme Taitson Bueno realizou 

missão internacional na Amazônia. Coordenou atividades do Projeto RECA, 

com a participação de grupos de pesquisadores vinculados a Université 

Paris 6, a Université Aix Marseille e a Universités Sorbonne; 
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5. No Chile (América do Sul): (2019) docentes Lana de Souza Cavalcanti e 

Eliana Marta Barbosa de Morais, participaram de missão internacional no 

Instituto de Geografia da Universidad de Valparaíso-ministraram palestras; 

reuniões com equipes de investigação de didáticas da ciência com foco em 

pesquisa colaborativa. 

A missão realizada por docentes do PPGeo à Moçambique, propiciou estágio do 

discente de graduação Gabriel Martins Cavallini neste país.  

III. Disciplinas ministradas em instituições do exterior 

1. Ivanilton José de Oliveira - 2017, ministrou disciplina “Sistema de 

Informação Geográfica” para o PPG em Geografia na Universidade 

Pedagógica, em Maputo/ Moçambique (África). 

2. Maria Geralda de Almeida - 2018, ministrou para PPG as disciplinas: 

“Mundos rurales" na Maestría en Ciencias Sociales-Universidad de La 

Guajira, Riohacha (Colombia) e Nuevas Ruralidades na Universidad de 

Caldas (Colômbia). 

3. Eliana Marta Barbosa de Morais – 2019, ministrou Didactica de Geografia 

para o PPG em Geografia na Faculdade de Ciencias da Terra e Ambiente-

Maputo (África). 

IV. Orientações e coorientações no exterior 

1. A docente Eliana Marta Barbosa de Morais–coorienta o doutorado de Azarias 

Severiano Chilengue–Universidad Pedagógica de Moçambique (África) 

2. A docente Maria Geralda de Almeida-orienta o doutorado de Manuel Enrique 

Perez - Universidad de Caldas (Colômbia) 

V. Cursos e palestras 

Dentre as palestras, destaca-se: 

1.“O uso de material didático na sala de aula sobre relação cidade-campo em 

Goiás/Brasil” - Vanilton Camilo de Souza, Universidade de Santiago de 

Compostela (Espanha). 

2.“Os componentes físico-naturais da cidade na Geografia Escolar” - Eliana 

Marta Barbosa de Morais, Universidade Pedagógica de Moçambique (África). 

3.“Aspectos teóricos y metodológicos del desarrollo local” - Eguimar Chaveiro 

Felício, Universidad de Granma (Cuba). 

4.“Territorio y sociobiodiversidad: experiencias dos povos Karajá-Aruanã –GO” - 

Eguimar Chaveiro Felício, Universidad de Granma e Universidad de Havana 

(Cuba). 
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5.“Hidrelétricas na Amazônia brasileira: da expansão à predação”-Denis 

Castilho, 5º Simpósio Internacional de História da eletrificação–na Universidade 

de Évora (Portugal). 

6.“Temas Relevantes en la Geografía Brasilera Actual”-Lana de Souza 

Cavalcanti e Eliana Marta Barbosa de Morais, no Instituto de Geografia de 

Valparaíso (Chile). 

7.“Importância del Territorio en la Enseñanza”-Lana de Souza Cavalcanti e 

Eliana Marta Barbosa de Morais na Faculdade no Instituto de Geografia de 

Valparaíso (Chile). 

8.“Ciência e política na pesquisa territorial brasileira– abordagens geográficas”-

Ana Cristina da Silva, na Universidad de Granma e Universidad de Havana 

(Cuba). 

D) Mobilidade de discentes do PPGeo 

I. Doutorado sanduíche no exterior 

No quadriênio quatro discentes realizaram doutorado sanduíche pelo Programa 

PDSE/CAPES na Europa:  

1.Jéssica Soares de Freitas-Aberystwyth University (Reino Unido) (2019) 

2.Carlos Roberto Bernardes de Souza Júnior-Université Paris-Diderot (França) 

(2019) 

3.Aline Nascimento-Universidade de Coimbra (Portugal) (2019) 

4.Ricardo de Faria Pinto Filho–Universidade do Minho (Portugal) (2017) 

Além destes, 7 discentes realizaram estágios sem subsídios em bolsa:  

1.Magno Barbosa-doutorado sanduíche na Universidad Autónoma do México 

(UNAM) (2020) 

2.Merielly de Sousa Miranda-doutorado sanduíche na Universidad de Buenos 

Aires (2019) 

3.Mateus Marchesan Pires - doutorado sanduíche na Universidad de Buenos 

Aires (Argentina) - (2017) 

4.Lucas Bento - doutorado sanduíche na Universidade da Colômbia (2018) 

5.Domitila Theil Radtke-doutorado sanduíche na Universidade Pedagógica-

Moçambique (2018) 

6.Pedro Moreira dos Santos Neto-doutorado sanduíche na Universidade 

Pedagógica de Moçambique (2017) 

7.Cláudia do Carmo Rosa-doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa 

(2017) 

 

E) Mobilidade de docentes do exterior para o PPGeo 
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I. Professor visitante  

Entre 2017 e 2019, o PPGeo recebeu o Professor Visitante Dr. Agustin Ávila 

Homero - Professor da Universidad Intercultural de Chiapas, México. Atividades 

desenvolvidas: ministrou palestras e disciplinas na graduação e na pós-

graduação; realizou trabalhos de campo e intermediou convênio com a rede 

CLACSO (Conselho Latino-americano de Ciências Sociais)-em estágio de 

formalização.  

II. Docentes e pesquisadores do exterior no PPGeo 

1.Profa. Suzete Lourenço Buque da Universidade Pedagógica de Moçambique 

(África) - colaborou na produção do Atlas municipal de Goiânia 

2.Professores María Victoria Fernández da Universidade de Buenos Aires 

(Argentina) 

3.Marcelo Garrido Pereira da Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

(Chile) 

4.Nubia Moreno Lache da Universidad Pedagógica Nacional (Colômbia); 

5.Mario Fernando Hurtado Beltrán da Universidade Pedagógica Nacional 

(Colômbia) 

6.María Raquel Pulgarín Silva da Universidad de Antioquia (Colômbia) 

7.Alexander Cely Rodríguez da Universidad Pedagógica Nacional (Colômbia) 

8.Andoni Arenas Martija da Pontifícia Universidad Católiica de Valparaíso (Chile) 

- partiparam do 5º Colóquio Internacional da Rede Latino-americana de 

Investigadores de Didática de Geografia organizado pelo PPGeo 

9.Professoras Alice Abdala e Gessy José Carangueza da Universidade de UP-

Nampula (Moçambique) – participou do I Seminário África / Brasil de Troca de 

Saberes no PPGeo  

10.Prof. Ibrahim Amhed Leon Téllez da Universidad del Granma–Bayamo (Cuba) 

- ministrou conferência e participou de trabalho de campo 

11.Pesquisadora Gillian L. Galford da Universidade de Vermont (EUA) -

estabeleceu colaborações de pesquisa-teste de instrumentos; proferiu palestra 

12.Prof. Edgardo Manuel Latrubesse, do Earth Observatorium of Singapore and 

Asian School of the Environment (University of Texas at Austin – USA) – proferiu 

palestras e conferências 

13.Prof. Paulo Pereira, da Universidade do Minho (Portugal) – ministrou 

disciplina e realizou trabalho de campo em Pirenópolis (GO) 
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14.Pesquisador Leo Burd, do Massachuesetts Institute of Technology (USA), 

contribuiu com projeto de pesquisa, proferiu palestra 

15.Profa. Paloma Pilar Miranda Arrondo, da Universidad de Santiago de Chile, 

proferiu palestra 

16.Prof. Francisco Florentino Garcia Perez, da Universidade de Sevilla/Espanha-

participou da banca de doutorado de Daniel Mallmann 17.Vallerius e ministrou o 

curso Docência Universitária 

18.Profa. Dra. Eduarda Pires Valente da Silva, do Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território (IGOT), da Universidade de Lisboa – Portugal - 

participou do II Colóquio NURBE–Núcleo de Pesquisa Cidade e Região: 

Metropolização e Gestão Regional, ministrou palestra e curso e integrou equipe 

de trabalho de campo. 

F) Mobilidade de discentes do exterior para o PPGeo 

I. Cursar mestrado e doutorado no PPGeo 

No quadriênio, o corpo discente foi formado por 9 alunos do exterior, a saber: 

1.Gabriel Horácio Galvan (Argentina)–mestrado (2020)  

2.Daniel Fernando Sanchez Navarro (Colômbia)–doutorado (2020)  

3.Gabriel Cristóbal Valenzuela Saavedra (Santiago/Venezuela)–mestrado 

(2018)  

4.Ernesto Jorge Macaringue-Manjacaze (Moçambique)–doutorado (2017) 

5.Eduardo Jaime Bata-Chicuque–Maxixe (Moçambique)–doutorado (2017) 

6.Vanito Viriato Marcelino Frei–Mocuba (Moçambique)–doutorado (2017) 

7.Francisco Jose Catalano de Lorenzo–Caracas (Venezuela)–doutorado (2017) 

8.Oscar Ivan de Oro Aguado (Colômbia) doutorado (2017) 

9.Gabriela Ruales Orbes (Quito/Equador)–mestrado (2017) 

II.  Estágio realizado no PPGeo 

Estágios realizados pelos discentes:  

1.Ignacio Rojas Rubio (Chile)–Doutorado (2018)  

2.Sandra Cruz Alejo (México)–Mestrado (2017) 

3.Paula Marques (Colômbia)–Doutorado (2017) 

G) Publicações 

Em 2020, o PPGeo somou 49 participações em produtos internacionais, dentre 

elas, 41 artigos publicados em periódicos qualificados; 5 capítulos de livros e 2 

publicações em Anais de eventos internacionais, entre 2017 e 2019 somou 102 



 

198 
 

produtos conforme Anexo 16 (2020) – Publicação internacional dos docentes. 

Ressalta-se 3 publicações do docente Manuel Eduardo Ferreira em Anais no 

International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 

Yokohama/Japão em 2019, o que concebe a inserção e a visibilidade do 

Programa no contexto dos países asiáticos.  

H) Bancas 

No ano 2020, o Programa participou de três bancas de defesa de tese de 

doutoramento no exterior, sendo:  

1.Denis Richter nas bancas de Ana Sánchez Rico e de Daniela Catlaina Derosas 

Contreras, ambas defendidas pela - Universidad Autónoma de Madrid 

2.Lana de Souza Cavalcanti na banca de Eusébio Miguel Maquina, tese 

defendida pela Universidade Pedagógica (Moçambique) 

I) projetos de pesquisa 

No quadriênio o PPGeo somou 9 projetos desenvolvidos no âmbito internacional, 

número superior ao quadriênio anterior, quando somou 5. Em 2020, foram: 

1. “Nós propomos Goiás: construção do pensamento geográfico dos alunos 

para a atuação cidadã” - desenvolvido em rede com universidades 

brasileiras e de Lisboa – a partir da rede REDLADGEO 

2. “Cerrado Knowledge Platform” - desenvolvido em parceria com 

universidades e órgãos brasileiros e pesquisadores estrangeiros. 

 

Para os demais anos do quadriênio: 

3. “Promoting more productive and environmentally sustainable 

pasturelands in Brazil” - colaboração com vários grupos de pesquisa no 

Brasil (The Nature Conservancy, Universidade Federal de Viçosa, 

Instituto Centro Vida do Mato Grosso, WWF - Brasil, etc) e nos Estados 

Unidos (Global Landscapes Initiative), - vinculado ao Department of 

Geographical Sciences da University of Maryland 

4. Environmental Facility (GEF Cerrado), do qual resultou o novo mapa 

oficial de cobertura e uso da terra para o bioma Cerrado  
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5. Projeto MapBiomas: Mapeamento Anual de Uso e Cobertura do Solo no 

Brasil, com estreita colaboração de centros de pesquisas nos EUA 

(Google, no âmbito do projeto MapBiomas) e Big Data (Google Earth 

Engine/Google Outreach) 

6. “A aprendizagem criativa aplicada ao ensino de Climatologia e de seus 

conteúdos escolares: olhares, práticas e o despertar para a ciência” com 

a participação do Massachuesetts Institute of Technology (USA)  

7. Reconstructing the influence of climate change on laterite formation - 

Université Paris Sud, financiado pela ANR – Agénce Nationale de la 

Récherche (França) - em conjunto com a Université Paris Sud 

3.3.2 Inserção Social  

A inserção social do PPGeo ocorre em diferentes níveis, envolvem ações de 

solidariedade e nucleação, a partir de atividades promovidas por docentes 

vinculados a ele. 

Em 2019 foi finalizado o projeto de Doutorado Interinstitucional (DINTER-

CAPES) desenvolvido com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Essa 

ação permitiu o fortalecimento de grupos e redes de pesquisa; o aprofundamento 

das relações entre UFG e UNIFAP e o favorecimento de intercâmbio entre 

professores/pesquisadores.  

Atuação dos DPs do programa em PPG de outras unidades acadêmicas da UFG: 

Manuel Eduardo Ferreira, Laerte Ferreira Guimarães Júnior e Karla Maria Faria, 

atuaram no PPG em Ciências Ambientais (CIAMB); Manuel Eduardo Ferreira no 

PPG em Agronegócio (PPAGRO); Alecsander José Prudêncio Ratts no PPG da 

Antropologia da UFG.  

A solidariedade e nucleação do PPGeo ocorre a partir da participação dos DPs 

nos PPG em Geografia na Universidade Federal de Catalão (UFCat) e na 

Universidade Federal de Jataí (UFJ), no interior do Estado de Goiás. São quatro 

DPs do PPGeo/IESA que contribuem como docentes e orientadores nos 

respectivos programas, dentre os quais: o Prof. Dr. Marcelo Rodrigues 

Mendonça no PPGEO vinculado a Universidade Federal de Catalão (UFCat); os 

professores Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro, o Prof. Dr. Ivanilton José de 
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Oliveria e a Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti, atuam junto a Universidade 

Federal de Jataí (UFJ). Ressalta-se no âmbito de nucleação a atuação da 

docente Eliana Marta B. de Morais junto a Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), desenvolvendo diversas atividades acadêmicas e também 

parcerias em publicações e organização de eventos. 

Atuação dos professores Ivanilton José de Oliveira e Karla Maria Silva de Faria 

docentes no Mestrado Profissional em Ensino da Geografia em Rede Nacional 

(PROFGEO), voltado à qualificação de Professores da Rede Pública de 

Educação Básica (ProEB ) da CAPES no âmbito do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB. 

Atuação da professora Maria Geralda de Almeida no Programa de Pós-

graduação em Geografia da Unimontes (MG), no Programa da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) e no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 

Atuação do Prof. Manuel Eduardo Ferreira como coorientador no PPG em 

Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, no Instituto 

Federal Goiano, no PPG em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC/UEG) e no 

PPG em Ciências Ambientais da Universidade de São Paulo (USP); e do 

professor Luis Felipe Soares Cherem junto ao PPG da UFRJ. 

Outra ação de solidariedade e nucleação foi desenvolvida pelo docente Ivanilton 

José de Oliveira em parceria com a Universidade Estadual de Roraima, 

resultante do DINTER com o Amapá, que resultou no Projeto de elaboração do 

Atlas do Estado de Roraima. 

A docente Maria Geralda de Almeida contribuiu na criação da Biblioteca 

Comunitária em Redonda-Icapui-CE e da casa de cultura VIVA- CASALMEIDA, 

em Campo Azul-MG. É pesquisadora sênior do Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica na Amazônia, atuando na avaliação de projetos de 

pesquisa. 

O docente Guilherme Taitsson Bueno coordena intercâmbio de estudantes e 

pesquisadores do PPGeo para a Université Pau et des Pays de l’Adour e vice e 

versa. Coordena no Brasil atividades no âmbito do Projeto RECA, com a 

https://uab.capes.gov.br/educacao-a-distancia/proeb
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participação de grupos de pesquisadores vinculados a Université Paris 6, a 

Université Aix Marseille e a Universités Sorbonne.  

O docente Luis Felipe Soares Cherem atua junto ao Centro Europeu de Pesquisa 

e Ensino em Meio Ambiente (CEREGE), em Aix-en-Provence (França), parceria 

que visa a mobilidade de discentes entre as duas instituições. 

Outra atividade e nucleação no PPGeo é visualizada na realização de estágio de 

Pós-doutoramento: Marcia Cristina Hizim Pelá, docente da PUC/GO, realizado 

em 2020; de Adão Francisco de Oliveira da UFT, em 2019; Sônia de Souza 

Mendonça Menezes da UFS/SE, em 2019; Atamis Antônio Foschiera docente da 

UFT, em 2018; Lorena Francisco de Souza da UEG, em 2018; Lucas Barbosa 

de Sousa UFT, em 2017. 

3.3.3 Visibilidade  

Atividades desenvolvidas pelos docentes do programa que evidencia a 

visibilidade. Dentre elas: 

Participação do PPGeo no ano de 2020 na organização de evento internacional: 

I Fórum Internacional sobre Turismo e Covid-19, perspectivas sobre a nova 

normalidade – parceria com a Universidade Eduardo Mondlane 

(Moçambique/África).  

Importante ação de divulgação do conhecimento e que evidencia a visibilidade 

do programa circunscreve-se à participação dos docentes em lives e podcast. 

Foram de 91 lives e duas podcast (Anexo 17 (2020) - Lives Docentes). 

Em 2020 a visibilidade do programa foi evidenciada também a partir da 

participação de alunos de PPG de instituições do TO, PB, PI, MT, PR, SP e MG 

na disciplina do PPGeo ministrada pelos docentes Lana de Souza Cavalcanti e 

Vanilton Camilo de Souza. A docente Celene Cunha Monteiro A. Barreira em 

ação colaborativa com a rede Observatório das Metrópoles, ministrou disciplina 

Tópicos Especiais em Planejamento Urbano e Regional no formato online com 

participação de aproximadamente 200 alunos de 18 PPG no Brasil. 

A mobilidade de docentes e discentes realizadas para participação em eventos 

proferindo palestras, conferências e cursos; ministrando disciplinas e parceria 
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em organização de eventos científicos nacionais. Ocorreu no quadriênio a 

participação em cinco (05) instituições da região Norte; seis (06) do Nordeste; 

onze (11) do Centro-Oeste; dez (10) do Sudeste e quatro (04) instituições da 

região Sul, totalizando 36 instituições no território nacional, durante o quadriênio. 

Participação de 6 docentes do PPGeo no NEPEG (Núcleo de Ensino e Pesquisa 

em Educação Geográfica), estando 2 destes na coordenação, confere 

visibilidade a partir da oferta de cursos de formação continuada a professores de 

Geografia de Secretarias de Educação de Goiás, do DF e de outros municípios 

no Estado de Goiás e pela composição desse núcleo ser formada por docentes 

de outros PPG,  conta com 85 membros, sendo 22 docentes de PPG situados 

em diferentes instituições brasileiras.  

A visibilidade conferida pela captação de recursos para projetos de pesquisa em 

diversas instituições e agências de fomento, como CNPq, CAPES, FAPEG, 

WWF, Fundação Carlos Chagas, mas também por agência de fomento 

estrangeira, como a Conservation International do Brasil; Instituto de 

Conservation Ambiental The Nature Conservancy Brasil (TNC); Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Mundial e parcerias 

entre instituições a partir da CAPES/COFECUB.  

A visibilidade do Programa é dada pela atração de professor visitante do 

estrangeiro - vinda do professor Augustin Homero do México e no Brasil, atração 

de pós-doutorandos de Goiás, Tocantins e Sergipe. 

Outro fator de visibilidade diz respeito aos quatro periódicos incorporados ao 

PPGeo, um destes com Qualis A1 e outro com Qualis A2: Boletim Goiano de 

Geografia (Qualis A1) - ISSN associados: 0101-708X e 1984-8501; Revista 

Ateliê Geográfico (Qualis A2) - ISSN: 1982-1956; Revista Signos Geográficos - 

Boletim NEPEG de Ensino de Geografia (sem avaliação CAPES) - ISSN: 2675-

1526; Revista Terceiro Incluído (sem avaliação CAPES) - ISSN: 2237-079X. 

Além dessas revistas, ganha destaque o Caderno Territorial, publicação do 

LABOTER (https://bit.ly/3fZuSPB). 

Participação dos docentes em atividades de representação como a desenvolvida 

pela Professora Lana de Souza Cavalcanti, como Coordenadora Adjunta do 

mestrado profissional na CAPES, até o ano de 2017 e como assessora na Pró-

https://bit.ly/3fZuSPB
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Reitoria de Graduação (PROGRAD/UFG) em 2019. O docente Laerte Ferreira 

Guimarães Júnior é Pró-reitor de Pós-Graduação da UFG (2018-2020); atua 

como membro do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação (FORPROP); membro do Comitê Científico da Rede de Cooperação 

em Ciência e Tecnologia para a Conservação e o Uso Sustentável do Cerrado – 

Ministério da Ciência e Tecnologia-Meio Ambiente e; membro do Grupo 

Assessor Especial da Diretoria de Relações Internacionais da Capes. 

Visibilidade conferida pela coordenação de 2 programas voltados à formação de 

professores de Geografia no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) e Programa da Capes Residência Pedagógica (RP), 

respectivamente pelos docentes Vanilton Camilo de Souza e Denis Richter. A 

docente Eliana Marta Barbosa de Morais é Assessora de acompanhamento e 

avaliação de PPG Stricto Sensu da PRPG/UFG. A docente Celene Cunha 

Monteira A. Barreira integra o Comitê Observatório das Metrópoles no âmbito 

regional e coordenou o Projeto do Plano Diretor da Região Metropolitana de 

Goiânia. Docente Alexsander J. Prudêncio Ratts é Presidente da Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros e Presidente do Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores Negros. Docente Selma Simões de Castro, atua como membro 

do comitê de Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento 

Urbano e Regional na sub-área de Geografia Física do CNPq. A docente Miriam 

Aparecida Bueno integra equipe da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia (DEDUC) na elaboração de Documento Curricular para Goiânia-

constituindo política curricular para a Educação Básica no município. Docente 

Marcelo R. Mendonça foi Secretário do Meio Ambiente do município de 

Catalão/GO (2017-2020). A docente Karla Maria Silva de Faria, integra o 

Conselho Consultivo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros-

CONPARQUE, atua em assessorias e consultorias junto ao Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás. A docente Gislaine Cristina Luiz, no comitê do Estado 

de Goiás para os assuntos de Mudanças Climáticas Globais. O docente Manuel 

Eduardo Ferreira faz parte do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas – PBMC 

– MCTIC; do Grupo de Trabalho 3 – Mitigação às Mudanças Climáticas – seção 

Mudança e Uso da Terra Representante da UFG; do Fórum Permanente de Meio 

Ambiente do Estado de Goiás; do Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+, 

coordenado pelo MMA. O docente Adriano Rodrigues Oliveira atua como 

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/forum-nacional-de-pro-reitores-de-pesquisa-e-pos-graduacao-pede-reformulacao-da-pre
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/forum-nacional-de-pro-reitores-de-pesquisa-e-pos-graduacao-pede-reformulacao-da-pre
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Conselheiro Fiscal do Instituto EcomAmor e do Conselho Estadual e do 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O docente Eguimar 

Chaveiro Felício integra o Fórum de Saúde do Trabalho de Goiás. 

A visibilidade do PPGeo é conferida por 17% do corpo docente ser bolsistas 

PQ/CNPq; consultores ad hoc de agências de fomento (FAPESP, FAPEG, 

FUNAPE, FACEPE, CAPES, CNPq, FINEP, FAPDF) – na análise de pedidos de 

bolsa e Comissão de Avaliação de Programas de Pós-Graduação em Geografia 

da CAPES e o Comitê do PIBIC CNPq. Participam em mais de um conselho 

científico de periódicos nacionais e internacionais, observado no Anexo 18 

(2020) - Membros de conselhos de revistas nacionais e internacionais. Atuam 

em assessorias e consultorias junto a órgãos técnicos, em comitês 

multidisciplinares voltados à gestão pública e tomada de decisões.  

Nessa mesma direção, destaca-se a visibilidade pela atuação de egressos e 

discentes do programa em atividades de consultoria, conforme exemplos a 

seguir: 

1. Igor Brandão de Lucena (Egresso de doutorado) -  responsável pelos 

Estudos Espeleológicos da Linha de Transmissão Linha de Transmissão 

500 kV SE Miracema - SE Lajeado C2, no Estado do Tocantins; 2) 

responsável pela elaboração dos estudos de Meio Físico do Estudo de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da Linha 

de Transmissão 500kV SE Presidente Juscelino - SE Itabira 5 C2, no 

Estado de Minas Gerais; 3) responsável pela elaboração dos Estudos de 

Meio Físico do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) da Linha de Transmissão 500kV SE Governador 

Valadares 6, Mutum C2, implantada nos Municípios de Governador 

Valadares, de Galiléia, de Tumiritinga, de Conselheiro Pena, de Santa 

Rita do Ituêto, Pocrane e de Mutum, no Estado de Minas Gerais; 4) 

responsável pela Elaboração dos Estudos do Meio Físico (Clima, 

Geologia e Geotecnia, Recursos Minerais e Potencial Metalogenético, 

Potencial Espeleológico, Paleontologia, Sismicidade, Geomorfologia, 

Pedologia, Recursos Hídricos, Hidrogeologia) para composição do Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) integrado das Pequenas Centrais 
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Hidrelétriceas (PCHs) nos Municípios de Vinhedos e de São Valentim, no 

Rio Carreiro, no Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Anderson Antônio da Silva (Discente do doutorado) - participou em 

eventos internacionais com apresentação de trabalho: Latin American 

Studies Association (LASA), em Boston-Massachusetts-EUA; e na Royal 

Geographical Society (RGS), em Londres. Proferiu palestra na Queen 

Mary University of London com o tema: Understanding the relationship 

between the agrarian question and the economy reprimarization 

movement in the context of the BRICS. 

A visibilidade do Programa é dada pela capacidade dos docentes em atrair 

parcerias com outras instituições, como Furnas-Eletrobras, via projeto de P&D, 

em conjunto com a Escola de Engenharia da UFG; Ministério Público de Goiás; 

projetos financiados por instituições internacionais, como a NASA (EUA). 

Destaque para cooperação com os Projetos “Promoting more productive and 

environmentally sustainable pasturelands in Brazil” com vários grupos de 

pesquisa no Brasil (The Nature Conservancy, Universidade Federal de Viçosa, 

Instituto Centro Vida do Mato Grosso, WWF-Brasil) e nos Estados Unidos, em 

particular com o Global Landscapes Initiative, vinculado ao Institute on the 

Environment da University of Minnesota (https://bit.ly/3pKpB1i) e com o Global 

Land Analysis and Discovery- https://bit.ly/3vg495G-vinculado ao Department of 

Geographical Sciences da University of Maryland. Cooperação docente no 

consórcio inter-institucional à frente do projeto “TerraClass Cerrado”, no âmbito 

do Global Environmental Facility (GEF Cerrado).  Projeto MapBiomas: Iniciativa 

de Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo no Brasil - parcerias nacional e 

internacional, como Google; Gordon and Betty Moore Foundation; Norway’s 

International Climate and Forest Iniciative.  

Participação de docentes em projetos internacionais, como do docente 

Guilherme Taitson Bueno em cooperação multinacionais junto a Université Pau 

et des Pays de l’Adour (UPPA Unidade Mista de Pesquisa (UMR) (França) e com 

o Projeto RECA - Reconstructing the influence of climate change on laterite 

formation, da Université Paris Sud (França). O docente Laerte Guimarães 

Ferreira Júnior possui parceria com centros de pesquisas nos EUA, como a 

Google, pelo projeto MapBiomas (https://bit.ly/3imA0yC), visa troca de 

https://bit.ly/3pKpB1i
https://bit.ly/3vg495G
https://bit.ly/3imA0yC
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experiências quanto às técnicas de mapeamento por inteligência artificial e 

aprendizado de máquinas, e Big Data - apoio do Google Earth Engine / Google 

Outreach. Docente Manuel Eduardo Ferreira atua em projetos com instituições 

nacionais e internacionais a partir do Projeto Ecodrones - rede de cooperação 

nacional e internacional para uso de VANTs, em parceria com WWF, ICMBio, 

IBAMA, Embrapa e Universidade da Flórida (EUA). O docente Luis Felipe Soares 

Cherem atua junto ao Centro Europeu de Pesquisa de Ciências Ambientais -

CEREGE (França) em ações de estágios de discentes entre as 2 instituições.  

A visibilidade pode ser conferida na participação de egressos em outros PPG, 

em nível regional e nacional, destacam-se: o Diego Tarley Nascimento; Cláudia 

Bueno da Fonseca; Auristela Afonso da Consta; Alesxander Batista e Silva, 

vinculados ao recém criado PPG da UEG-Campus Cora Coralina; Lucineide 

Mendes Pires e Silva, vinculada à PPG da UEG/Campus Morrinhos); Adriana 

Aparecida Silva, vinculada ao PPG Território e Expressões Culturas no Cerrado 

– UEG/Campus Anápolis; Kenia Gonçalves Costa, Coordenadora do PPG em 

Estudos de Cultura e Território (PPGCult/UFT); Silvio Braz de Sousa, vinculado 

ao PPG em Geografia da UFRN. 

Ação colaborativa com o Programa de Pós-Graduação da UFRJ, em que o 

docente Luis Felipe Soares Cherem coorientou discente do Prof. Dr. Antônio 

Teixeira Guerra.  

Ressalta-se em 2017 Prêmio tese Aziz Nacib Ab’Saber para egresso Elizon Dias 

Nunes-“Modelagem de processos erosivos hídricos lineares no Municipio de 

Mineiro”- XII ENANPAGE. Prêmio em 2020 da pesquisa de IC "Uso de 

plataformas aéreas não tripuladas como apoio ao manejo de recursos hídricos” 

sob orientação do docente Manuel Eduardo Ferreira; premiação do referido 

docente pelo trabalho "Modelagem da Evapotranspiração Real da Pastagem no 

Bioma Cerrado" no XVIII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, em 

2019. 

Os laboratórios promovem inserção e visibilidade do Programa no âmbito 

regional, nacional e internacional. Demonstrado a seguir: 

O Lapig é um dos laboratórios referência com inúmeras parcerias nacionais e 

internacionais, responsável pela formação de recursos humanos de excelência 
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nos níveis de graduação e pós-graduação, além de motivador para ações de 

extensão junto à sociedade Goiana, a partir de sua reconhecida atuação nas 

áreas de planejamento e mapeamento do território. Executa projetos para a UFG 

atraindo recursos expressivos, empregados em bolsas, instrumentos 

tecnológicos, infraestrutura básica e logística de campo. O Lapig disponibiliza 

bases de dados para todo o Brasil, por meio de plataformas digitais, o que traz 

enorme visibilidade, pois são centenas de acessos diários e qualquer pessoa 

pode visualizar mapas e baixá-los por download. 

O Lepeg é um dos mais dinâmicos laboratórios sobre pesquisa e ensino de 

Geografia no Brasil. Atua nas articulações entre grupos e laboratórios de 

pesquisa no país, em países Latinos, Africanos e Ibéricos. Fomenta produção 

intelectual para o ensino superior e para a educação básica, como a produção 

de fascículos didáticos; da coleção docência e do desenvolvimento de 

plataforma interativa (Anexo 13 (2020) Fascículos didáticos). Sedia importantes 

grupos como NEPEG, GECI, NúcleoGea, atuando com temáticas relativas às 

três linhas de pesquisa do programa, o que favorece o debate coletivo. 

Em 2020, o PPGeo organizou 50 eventos, sendo 1 em nível internacional (I 

Fórum Internacional sobre Turismo e Covid-19, perspectivas sobre a nova 

normalidade–parceria com a Universidade Eduardo Mondlane 

(Moçambique/África). Dentre os eventos e lançamentos de plataformas 

organizados em escala Regional e Nacional, destacamos: 

1. No âmbito do Lapig: 18/09/2020, junto com a rede MapBiomas apresentou a 

pesquisa “Pastagem no Brasil” - 300 participantes ao vivo e acumulando de 

1.000 visualizações; em 14/10/2020, realizou lançamento da plataforma 

Cerrado DPAT - objetivo é a contextualização dos dados de desmatamentos 

detectados pelos programas PRODES e DETER-Cerrado- 433 pessoas 

acompanharam ao vivo; em 16/11/ 2020, lançou Plataforma de 

Conhecimento do Cerrado em parceria com o Critical Ecosystem Partnership 

Fund (CEPF) e o Instituto de Educação Internacional do Brasil (IEB)-foram 

centenas de participantes simultâneos no país e no exterior-1.739 

visualizações – tem realizado diversas atividades de capacitação 

(https://bit.ly/3uWyqGm): I Capacitação em 16/11/2020-429 espectadores; II 

Capacitação em 10/12/2020-100 espectadores ao vivo, e 430 visualizações.  

https://bit.ly/3uWyqGm
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2. 11 a 13 de dezembro/2020, ocorreu o X Fórum Nacional (NEPEG) 

(https://bit.ly/3gc9B40) - foram 230 inscritos pagantes, em média 300 

visualizações nas atividades, chegando a 1.700 visualizações na abertura, 

(https://bit.ly/3pDW6hW). 

3. O Laboter realizou 40 atividades online com pesquisadores de diversos 

PPG no Brasil, totalizando 1.355 participantes (Anexo 19 (2020) - Palestras 

Remotas LABOTER). 

O projeto de extensão Lapig Geocursos qualifica profissionais de nível superior, 

muitos ofertados para autarquias públicas, associações e organizações não 

governamentais. Entre 2017 e 2020, foram 40 cursos (média 12 por ano e 240 

alunos/ano).  

Em 2020 os docentes Manuel Eduardo Ferreira e Laerte Guimarães Ferreira, 

desenvolveram a Plataforma COVID GOIÁS (https://bit.ly/3pnf63T), ferramenta 

que agrupa informações sobre a doença, subsidiou tomadas de decisões do 

governo estadual e municipal.  

Visibilidade a partir do site do Programa (https://bit.ly/3fRvAOu)-informações em 

português, inglês, espanhol, francês, Italiano e alemão. No último processo 

seletivo disponibilizou-se formulários em português, inglês e espanhol.Sites dos 

laboratórios: Lapig (https://bit.ly/3fTyD8Q); Laboter (https://bit.ly/3x1cZ8n); 

Lepeg (https://bit.ly/3wX5teP); Labogef (https://bit.ly/2RlQU5k); Cipego 

(https://bit.ly/34LnqBb); canal Youtube do Laboter (https://bit.ly/3plmYmx) e 5 

plataformas de dados e análises espaciais na difusão das pesquisa de inovação: 

Lapig Maps (https://bit.ly/3z5Ks3k); Atlas das Pastagens Brasileiras 

(https://bit.ly/3528Ghvp); Risco Socioambiental (https://bit.ly/2RmJTkO); 

Cerrado DPAT (https://bit.ly/3cgJyY6); Plataforma de Conhecimento do Cerrado 

(https://bit.ly/3ijbgrgr); Geocursos (https://bit.ly/3fNuXWh) e Plataforma COVID  

Goiás (https://bit.ly/2T0ZoPH). 

4. OFERTA E DEMANDA DE VAGAS 

A oferta de vagas no PPGeo é levantada em cada linha de pesquisa. Neste 

levantamento, os professores das linhas, se pronunciam quanto a possibilidade 

de receberem orientações de mestrado e doutorado, tendo como parâmetro o 

número de orientados que já possuem.  

https://bit.ly/3gc9B40
https://bit.ly/3pDW6hW
https://bit.ly/3pnf63T
https://bit.ly/3fRvAOu
https://bit.ly/3fTyD8Q
https://bit.ly/3x1cZ8n
https://bit.ly/3wX5teP
https://bit.ly/2RlQU5k
https://bit.ly/34LnqBb
https://bit.ly/3plmYmx
https://bit.ly/3z5Ks3k
https://pastagem.org/atlas/map
https://bit.ly/2RmJTkO
https://bit.ly/3cgJyY6
https://cepf.lapig.iesa.ufg.br/
https://bit.ly/3fNuXWh
https://bit.ly/2T0ZoPH
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Número de vagas ofertadas no ano – Mestrado: 29 

Número de inscritos no ano – Mestrado: 43 

Número de aprovados no ano – Mestrado: 28 

Número de vagas ofertadas no ano – Doutorado: 29 

Número de inscritos no ano – Doutorado: 34 

Número de aprovados no ano – Doutorado: 17 

O próximo quesito, refere-se aos impactos da pandemia da Covid-19 nas ações 

do Programa no ano de 2020. 

 

5. IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NAS AÇÕES DO PPGEO/ 

IESA/UFG  

A pandemia da COVID-19, causada pelo novo vírus SARS-CoV-2 iniciada em 

2020, desafia a própria existência da universidade e instituições afins. O 

estabelecimento da pandemia enlaça-se conflitos e contradições que nos levam 

a indagar a respeito do que seriam mudanças estruturais ou adaptações 

momentâneas em tal contexto; assim, procuramos levantar algumas questões 

sobre a realidade do ensino superior e da pós-graduação no PPGeo/IESA/UFG, 

a fim de recolocar possibilidades de sentido que correm risco de serem 

invisibilizados diante de uma crise sanitária que reverbera outras crises e que 

segue ceifando vidas pelo mundo. 

Mais de um ano se passou desde que nossos modos de vida foram modificados. 

Algumas necessidades emergiram e nos puseram a lidar com outras maneiras 

de fazer e pensar a educação, redimensionando certos desafios para quem vive 

em uma sociedade baseada na educação escolarizada. Nesse “curto” intervalo, 

já é possível – ou inevitável – analisar o que fizemos, quais posicionamentos 

tomamos no que se refere ao ensino e ponderar os efeitos de viver experiências-

limite como a da pandemia da COVID-19, ao mesmo tempo em que refletimos 

sobre problemas persistentes na prática do ensino superior no Brasil. 

O primeiro desafio foi a imediata adaptação às medidas restritivas de isolamento 

social. Se imediatamente não sabíamos a dimensão do impacto, não foi possível 

prever as ações a serem tomadas nos primeiros dias. Do ponto de vista geral a 

UFG suspendeu as aulas da graduação, no entanto, a pós-graduação seguiu 
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adaptando-se ao formato remoto tão logo foi possível. Duas ações foram 

imediatamente tomadas: o estabelecimento de uma comunicação mais 

avolumada por meio de ferramentas de whatzzap e e-mails e a transferência 

imediata dos servidores para o espaço doméstico, estabelecendo horários de 

trabalho de modo que os discentes e docentes fossem assistidos nas demandas 

técnicas e tecnológicas em relação a instauração do formato remoto de aulas, 

com uso de diversas ferramentas tecnológicas.   

A Educação reflete reflexos de todos os âmbitos sociais e conforme Lara (2020, 

p. 25) “a área da Educação foi e vem sendo particularmente afetada pela crise 

pandêmica de 2020 [...]: foi uma das primeiras a ter atividades suspensas, 

interrompidas e reorganizadas e uma das últimas a voltar, gradativamente, a 

situação de “normalidade” pré-pandemia”. Este preâmbulo é um preparo para o 

que diremos a seguir, mas é já, não menos, um posicionamento desde os lugares 

e tempos de onde viemos e de onde estamos a exercitar o trabalho de pesquisa 

e a docência no nível da pós-graduação. Há permanências e rupturas entre nós, 

certamente – há, como suposto fundamental, a visão comum de que a pandemia 

não atinge as universidades de maneira uniforme, mas não é possível deixar de 

afirmar que houve sim impactos na pós-graduação os quais pretendemos 

explorar em seguida. 

A crise pandêmica trouxe às universidades grandes desafios a serem superados 

na busca de estratégias para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, diante das medidas de isolamento social e suspensão das atividades 

presenciais. Para a pós-graduação, apesar dos inúmeros problemas para 

estabelecer as rotinas no formato remoto emergencial, a capacidade de 

adaptação a partir do uso das tecnologias digitais e redes sociais foram 

rapidamente assimiladas.  

Contudo, mesmo que na prática as atividades em home office pareça ter 

condições de abarcar o universo complexo da Pós-Graduação, vários impactos 

foram observados tanto no nível da gestão, evidenciado nas práticas da 

coordenação e da secretaria, mas também no nível das práticas cotidianas dos 

docentes e discentes. Para entender este universo, apresentaremos a seguir os 

impactos da Covid-19 no PPGeo, considerando as perspectivas da gestão a 

partir da coordenação e da secretaria, e na perspectiva da transmissão e 
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recepção do conhecimento, considerando o universo dos docentes e dos 

discentes. O PPGeo em 2020 estava constituído por 32 docentes dos quais 4 

compõem o quadro de docentes colaboradores; 148 alunos matriculados no 

mestrado e doutorado e; 2 técnicos administrativos. 

5.1. Impactos da Covid-19 na perspectiva da Gestão e da Secretaria do 

PPGeo/IESA 

Os impactos em decorrência da Covid-19 ocorreram nas diversas atividades 

desenvolvidas no Programa, no âmbito da gestão e da secretaria, para atender 

os protocolos de segurança várias atividades foram agravadas por causa do 

formato remoto emergencial.   

Dentre os impactos, há que se ressaltar a suspensão inicial de todas as 

atividades na UFG, seguidas da adoção do trabalho remoto para todos os 

servidores e, posteriormente, adaptação e aprovação da oferta das aulas 

também em formato remoto - o que se manterá enquanto permanecerem as 

medidas restritivas e os riscos de contágio. Além das aulas no formato remoto, 

a adaptação das demais atividades para este formato implicou em adaptação 

considerando o aspecto “tempo cronológico”, pois o tempo gasto para o 

desenvolvimento das atividades no formato remoto não é o mesmo que 

presencial. Podemos citar como exemplo as atividades desenvolvidas junto as 

comissões do Programa: houve necessidade de reavaliar o tempo para o 

desenvolvimento das atividades e suas devolutivas à coordenação. Um exemplo 

dessa questão foi o processo seletivo que se iniciou no mês de setembro/2020 

e só foi finalizado no mês de março/2021 demandando maior tempo de 

dedicação, por parte da coordenação, da secretaria e da comissão de 

professores que fizeram parte do processo seletivo. 

Ainda no âmbito das comissões, a coordenação também sentiu o impacto no 

formato remoto a partir das demandas apresentadas aos docentes e discentes 

do programa e a demora na devolutiva, justificadas muitas vezes pelo acúmulo 

das atividades, inerentes ao formato remoto, sendo que várias delas totalmente 

inusitadas o que acarretou além do acúmulo de trabalho, maior tempo dispendido 

na execução das mesmas. Dessa forma, a sequência da vida universitária na 

pós-graduação e na vida profissional padece de determinações qualitativas 
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dependentes de relações de forças econômicas e culturais que criam obstáculos 

à concreção de oportunidades para muita gente. A pandemia tensiona ainda 

mais tais relações de força e seus desdobramentos na educação; qualquer 

fissura que dificulte o acesso ao conhecimento aumenta – ao mesmo tempo em 

que joga mais luz sobre os fundamentos das contradições e das desigualdades 

sociais que determinam quem acessa ou não conhecimento.  

Outras ações que foram impactadas foram o trabalho das comissões que 

auxiliam a coordenação com os quesitos do preenchimento da Plataforma 

Sucupira. Em 2020 havia metas a serem cumpridas e várias delas não foram 

possíveis conforme previsto no início do ano, principalmente aquelas 

relacionadas a internacionalização, inserção social e acompanhamento dos 

projetos de extensão. O isolamento impediu as viagens dos docentes e 

discentes, no entanto algumas atividades ainda puderam ser realizadas no 

formato de lives, sobretudo no segundo semestre quando esse formato já estava 

mais familiarizado no cotidiano acadêmico e nas rotinas de todos. 

Por outro lado, a coordenação sofreu os impactos nas suas atividades devido ao 

acometimento direto da doença (Covid-19) em colegas do Programa e em alunos 

e, muitas vezes indiretamente, com a contaminação e/ou o falecimento de pais 

e parentes de primeiro e segundo graus, amigos e conhecidos, o que afetou 

emocionalmente a comunidade acadêmica como um todo.  Ressalta-se que em 

um período de 3 meses a coordenadora em questão e também familiares foram 

contaminados, com impacto de falecimentos em família afetando drasticamente 

o desenvolvimento das atividades da gestão da coordenação por um período de 

3 meses (novembro/2020 a janeiro/2021).   

Por meio de um questionário encaminhado aos discentes e docentes buscamos 

um levantamento para ter acesso a dados mais concretos da situação 

acadêmica, da alteração da rotina e planejamento das pesquisas, da situação 

emocional, das condições objetivas de acompanhamento do trabalho a distância.  

No âmbito da secretaria foi relatado que os impactos da pandemia em 

decorrência da Covid-19 foram percebidos considerando tanto aspectos 

positivos quanto negativos. Dentre os aspectos positivos foram apontados os 

seguintes:  
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1. Aprendizado compulsório de plataformas de conferência;  

2. Treinamento de docentes e discentes em ferramentas digitais – levando o 

conhecimento e ampliando as possibilidades do trabalho remoto; 

3. Aumento da produtividade em função do término do atendimento presencial;  

4. Implantação de uma secretaria 100 % digital com formulários on-line; 

5. O uso de novas ferramentas tecnológicas para todos – o que repercutirá daqui 

para frente em todas as atividades da pós-graduação;  

6. A mudança da maneira de encaminhar as atividades com uso maior de 

tecnologias disponíveis e o aprendizado dessas formas de trabalho;  

7.O aumento da participação da comunidade nas defesas e palestras oferecidas 

remotamente sobretudo com maior possibilidade de participação externa – 

possibilidades para um mundo pós-pandemia como alternativa viável.  

Mediante o exposto, sobre os impactos positivos, a secretaria aponta o grande 

salto de melhorias nas atividades em função da tecnologização que houve1, tão 

necessária para atender o formato remoto. 

Todas as respectivas atividades demandaram atuação irrestrita da secretaria, 

tanto para sanar as dificuldades das rotinas remotamente, quanto para dar aos 

discentes e docentes suporte para todas as atividades (aulas, defesas, 

qualificações, lives). Por fim, a secretaria aponta como impacto negativo: 

1. Flexibilização do horário de trabalho – dificuldade de estabelecer limites e 

horário fixo para o exercício das atividades profissionais; 

2. Desconforto físico devido a inexistência de infraestrutura para o trabalho 

home office; 

3. Socialização de contatos mais particulares - muitas vezes faltou bom senso 

nas solicitações: extrapolando horário comercial; 

4. Aumento do volume de trabalho; 

5. Interferência de fatores externos (casa) durante a realização dos trabalhos. 

Em relação e este último impacto, ressalta-se que a casa é um ambiente com 

outras demandas, sobretudo quando se tem nela crianças pequenas, pais ou 

 
1 Na UFG foi constituído um comitê de crise formado por várias comissões para diversas frentes, 
desde a produção de máscaras e EPI´s, a arrecadação e conserto de computadores para 
doações e empréstimos; o financiamento de dados móveis até a adoção de uma a oferta de 
cursos para professores aprenderem a usar plataformas digitais. 
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avós de idade avançada que exigem cuidados e uma rotina que vai de encontro 

com a rotina do trabalho. 

5.2. Impactos da Covid-19 na perspectiva da transmissão e da recepção do 

conhecimento no âmbito do PPGeo/IESA 

5.2.1. Impactos da Covid na perspectiva dos docentes do PPGeo/IESA 

A compreensão de como alunos, professores, técnicos e famílias foram 

impactados pela pandemia é a única maneira efetiva para traçar estratégias que 

para reflexão das questões de ordem pedagógica são centrais. E pensando 

nessa possibilidade, o Programa também ouviu os docentes e discentes por 

meio de um formulário elaborado na plataforma google e enviado via e-mail.  

O formulário solicitou que professores e alunos elencassem de três até cinco 

impactos ocasionados pelo advento da pandemia da Covid-19 no 

desenvolvimento de suas atividades no Programa. Do total de docentes e 

discentes consultados obtivemos respectivamente o retorno de 43,3% dos 

docentes e 29% dos discentes de acesso e respostas ao formulário.   

Os docentes balizaram que a pandemia da Covid-19 gerou diversos impactos 

que elencamos como negativos e positivos. Os impactos negativos mais 

destacados foram:  

1. O agravamento no avanço das rotinas de pesquisas que exigiam trabalhos 

externos e comprometimento do cronograma de pesquisa;  

2. Muitos problemas de saúde (físicos e emocionais);  

3. Adaptação relativa à prática docente que impactaram o desenvolvimento das 

atividades, principalmente, de ensino, como a falta de estrutura e a adaptação 

dos alunos ao formato remoto;  

4. Demandas relacionadas ao encontro dos colegas de trabalho, com muitas 

reclamações acerca do isolamento imposto.  

Apareceram, em segundo plano na pesquisa, como impactos negativos da 

Covid-19 para os docentes, os seguintes aspectos: 

1. A conciliação da vida doméstica/pessoal às atividades acadêmicas;  
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2.Produtividade acadêmica afetada pela exaustiva demanda da atividade home 

office; 

3.Comprometimento da pesquisa pela impossibilidade das atividades de campo 

no desenvolvimento da pesquisa; 

4.Comprometimenteo dos prazos de defesa de tese e dissertações; 

Em relação ao último impacto relatado pelos docentes, é válido salientar que no 

tocante a dilatação dos prazos para qualificação e defesa, o Programa seguiu 

orientações de instituições de fomento, a exemplo da CAPES e CNPQ, 

averiguou caso a caso quanto o impacto da pandemia na execução da pesquisa 

e consentiu prorrogações quando julgou importante. Mesmo assim considerou-

se que até os discentes nem tanto impactados pelo calendário de atividades 

externas, houve muitas reclamações acerca dos impactos emocionais, como se 

tivéssemos uma pandemia de adoecimento coletivo. 

A partir dos impactos negativos descritos pelos docentes, foi possível observar 

que “os efeitos da crise pandêmica de 2020 dramatizaram problemáticas 

psicossociais em diferentes contextos” (LARA, 2020, p. 26).  Conforme os 

docentes apontaram, dentre os impactos, houve:  

1. Precarização no processo de ensino devido dificuldades para envolver a turma 

com as câmaras ligadas (negação em ligar a câmara), dificuldade em 

estabelecer dinâmicas nas aulas on-line, o que gera desmotivação por parte do 

docente;  

2. Problemas relacionados a saúde física e emocional, devido longo tempo em 

atividades on-line (aulas, orientações, reuniões, palestras, eventos), que além 

de problemas físicos também acarretou problemas relacionados a distúrbios de 

ansiedade;  

3. Prejuízos nas atividades de orientação, pois os discentes também 

apresentaram problemas de saúde (físico e emocional); o rendimento nas 

reuniões de orientação caiu quando comparado com as reuniões presenciais, o 

que comprometeu prazos de qualificação e defesa de teses e dissertações.  

Esses impactos afetam diretamente o trabalho docente e estão relacionados 

com aspectos intencionais, cognitivos e estruturais para desenvolvimento da 

prática pedagógica.  
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Tais impactos dizem respeito a uma grande preocupação apontada por parte dos 

docentes quanto à aprendizagem, devido ao aprisionamento nas telas e as 

incertezas de quem se encontra do outro lado; a orientação de atividades, ao 

planejamento das ações a presença, e que segundo Lara (2020) constituem uma 

nova configuração no trabalho em educação.  

Para além dos impactos apontados pelos docentes, ainda como impacto 

negativo final por eles revelado, fica exposto a questão da relação com os 

orientandos, nesse caso os discentes do Programa que também se encontram 

fortemente atingidos pela pandemia. A queda no rendimento dos discentes 

configura apenas um dos impactos que a Covid-19 veio a causar na vida dos 

estudantes do PPGeo.  

Apenas um docente do Programa apresentou impactos positivos como 

consequência da Covid-19 às atividades no Programa. Elencou 3 impactos 

positivos e os destacou como sendo:  

1.  Maior número de projetos submetidos para agências de momento;  

2. Maior integração com empresas, autarquias e instituições de ensino e 

pesquisa;  

3. Mais participações em comissões internas e em eventos on-line. 

5.2.2. Impactos da Covid na perspectiva dos discentes do PPGeo/IESA 

No caso ressalta-se que a maioria de preenchimento realizados foi por indivíduos 

do sexo feminino, totalizando 58% da participação na pesquisa. Todavia chama 

atenção a mesma problemática que envolve os docentes do programa, no que 

diz respeito ao pequeno quantitativo de preenchimentos do formulário, uma vez 

que apenas 43 dos 148 matriculados executaram a ação solicitada. Os discentes 

que participaram da pesquisa, destacaram 153 impactos, todos eles negativos. 

Dos impactos elencados pelos discentes, nenhum deles foi evidenciado como 

positivo, ou seja, a pandemia não oportunizou nada de favorável no cotidiano do 

estudante/professor/pós-graduando ligado ao Programa.  

Vários foram os impactos elencados, e para facilitar a sistematização e 

compreensão, os impactos foram agrupados em quatro grandes eixos, e 

segundo uma ordem decrescente de importância pelos discentes, elencamos:  
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1. Aspectos estruturais, financeiros e de mobilidade;  

2. Relação do discente com o PPGeo; 

3.Questões ligadas a saúde, às dificuldades de aprendizagem e a falta de 

convívio; 

4.Produtividade. 

Em relação a estrutura, os apontamentos dos discente destacou problemas 

inerentes a rede de internet, sendo este o grande entrave para o desafio do 

mundo remoto nesse contexto pandêmico e neste caso, muitas das vezes reflete 

a grande desigualdade social, pois que “a crise [...] repercutiu diretamente no 

mundo do trabalho e que seus efeitos sociais exacerbaram as desigualdades, 

sobretudo, nas regiões periféricas das grandes cidades. Tais desdobramentos 

foram agravados pelo déficit habitacional e por mais dificuldades em acessar 

serviços públicos” (LARA, 2020, p.29).   

Para além dos problemas de internet outras questões estruturais, financeiras e 

de mobilidade foram levantadas pelos discentes. De acordo com os discentes, 

de uma hora para outra ter todas as atividades presenciais suspensas configurou 

um verdadeiro golpe para estudantes, principalmente os bolsistas, que usufruem 

de toda estrutura que a universidade oferece. O impedimento de acesso aos 

laboratórios e à biblioteca e o trabalho home office foi impactante e desestruturou 

o cotidiano dos discentes e consequentemente a execução das atividades na 

pós-graduação. As respostas dos discentes indicaram que o afastamento dos 

laboratórios e da biblioteca gerou impactos diretamente relacionadas às 

questões de produtividade. 

Quanto ao eixo caracterizado como impactos negativos relativos às 

relações entre os discentes e o PPGeo, os discentes apontaram impedimentos 

e dificuldades inerentes às questões de fluxos das atividades na pós-graduação, 

destacando:  

1.Cancelamento de eventos;  

2.Impossibilidade e dificuldade na obtenção de dados da pesquisa (atividade de 

campo e obtenção de dados secundários); 

3.Cancelameto, atraso e dificuldades com os componentes curriculares; 
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4.Aumento de demanda de atividades;  

5.falta de compreensão da Pós-Graduação com a situação pandêmica e a 

realidade dos estudantes;  

6.alterações no cronograma proposto para o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa. 

O exposto confirma todas as dificuldades que a gestão encontrou para 

desenvolver as atividades no âmbito da coordenação. A Pós-graduação parece 

seguir seu fluxo normal de levantamentos, pesquisas, avaliações, e de fato foi 

se adaptando aos poucos a esse mundo pandêmico. Todavia uma coisa é 

burocraticamente se organizar, e outra é cobrar a mesma velocidade dos 

discentes e docentes. Alguns estudantes, como já mencionado, obtiveram 

prazos extras para finalizar etapas obrigatórias do programa, mas o que chama 

atenção é que existe uma cobrança por relatórios, por planilhas de 

acompanhamento, atribuições de componentes curriculares no mesmo nível das 

ações presenciais, o que evidencia negação das dificuldades e da realidade que 

os alunos evidenciam. Cronogramas foram alterados, eventos cancelados, 

revistas diminuindo fluxos e os estudantes, são cobrados por atividades que não 

conseguiram realizar por todas essas e as outras circunstâncias apontadas.  

No eixo que relaciona os impactos da Covid-19 a problemas ligadas a 

saúde, às dificuldades de aprendizagem e a falta de convívio, foram 

aspectos evidenciados pelos discentes ao apontarem problemas com crises 

depressiva e de ansiedade, desencadeados pelo isolamento e solidão e como 

consequência a insônia, a compulsão alimentar, estado de procrastinação – total 

apatia e inércia, necessitando de acompanhamento médico. Mediante o exposto, 

há que se considerar o perigo das atividades remotas de forma que não se 

tornem abusivas pela sobrecarga, evitando o fluxo demasiado de atividades e 

ações, pois elas implicam em uma série de problemas que resultaram em 

discentes (PPGeo/IESA) estão cansados, enfadados e improdutivos, e 

predestinadas a sérios problemas de saúde emocional e mental em curto, médio 

e longo prazo.  
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O relato apresentado é comum na totalidade dos impactos negativos descritos 

pelos discentes. Este eixo, especificamente, traz em potencial um conjunto de 

problemas de saúde que os discentes do Programa foram acometidos. É 

destacável que esses problemas interferem na aprendizagem por não 

favorecerem concentração, ânimo e energia para leituras ou horas extensas na 

frente do computador e/ou celular e a conciliação com a produção intelectual. Os 

problemas de saúde gerados pelo isolamento forçado e distanciamento dos 

professores, colegas e até mesmo membros da família interferiu também na 

qualidade de tudo que é produzido a partir dos grupos, sendo que na visão dos 

discentes afetou a qualidade das discussões nos grupos (eventos, estudo, 

orientação) e aulas.  Conforme Pachiega e Milane (2020, p. 228) a maioria dos 

problemas de saúde apresentados por estudantes e professores neste momento 

de pandemia estão ligados a ansiedade e estresse, interferindo diretamente na 

saúde física, emocional, mas também abrange o aspecto comportamental e 

cognitiva como cefaleia, taquicardia, alterações no sono e no apetite, humor 

deprimido, volição alterada, aumento da agressividade e do uso de substâncias, 

dificuldade na tomada de decisão, alteração da atenção e da memória, limitações 

na concentração.  

Esses agravantes podem ser minimizados uma vez que a universidade 

compreenda que o fluxo de alta demanda de produtividade não se aplica nesse 

contexto caótico e de adoecimento que vivemos. É preciso desacelerar nestas 

questões, na perspectiva de que o pós-pandemia precisará de pessoas com 

mente e disposição para a construção de um novo “normal” e alavancar o que 

foi retardado durante o tempo de pandemia. 

No que se refere ao eixo indicado como impactos da Covid-19 à produção, 

os discentes elencaram o atraso na entrega de atividade, relacionado a fatores 

estruturais e a dificuldade de adaptação ao trabalho home office, citados 

anteriormente, como problemas de internet e/ou energia, ou a uma série de 

ações/atividades que em casa os discentes não conseguem realizar. Em casa, 

existem relatos da falta de conciliação entre as atividades acadêmicas com as 

atividades domésticas, uma vez que existe uma “transformação de espaços 

domésticos em extensões de sala de aula, no contexto de ensino remoto” (LARA, 
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2020, p.38). Por estarem em suas residências, os discentes relatam dificuldades 

na organização nos horários. 

Além dessas questões, a limitação imposta pelos periódicos no fluxo de material 

recebido, atraso nas pesquisas e sobrecarga das atividades também foram 

citados como impactos negativos à produtividade. Alertamos para essa 

preocupação demasiada com as questões de produtividade, se ela não faz bem 

em momentos em que a pandemia não se fazia presente, em contextos 

pandêmicos ela se torna um perigo à saúde física e emocional dos discentes. 

Em seus relatos, os discentes evidenciam que não é pelo fato de que estão em 

home office que existe tempo, disponibilidade ou condições físicas e emocionais 

para resolver todas as demandas relativas as atividades desenvolvidas no 

Programa. 

O exposto confirma todas as dificuldades que a gestão encontrou para 

desenvolver as atividades no âmbito da coordenação. 

A Pós-graduação parece seguir seu fluxo normal de levantamentos, pesquisas, 

avaliações, e de fato foi se adaptando aos poucos a esse mundo pandêmico. 

Todavia uma coisa é burocraticamente se organizar, e outra é cobrar a mesma 

velocidade dos discentes e docentes. Alguns estudantes, como já mencionado, 

obtiveram prazos extras para finalizar etapas obrigatórias do programa, mas o 

que chama atenção é que existe uma cobrança por relatórios, por planilhas de 

acompanhamento, atribuições de componentes curriculares no mesmo nível das 

ações presenciais, o que evidencia negação das dificuldades e da realidade que 

os alunos evidenciam. Cronogramas foram alterados, eventos cancelados, 

revistas diminuindo fluxos e os discentes e docentes, são cobrados por 

atividades que não conseguiram realizar por todas essas e as outras 

circunstâncias apontadas.  

Se houve atuações diferenciadas no primeiro momento, não tardou que as 

atividades remotas fossem “universalizadas” – com prejuízos inestimáveis para 

o que não pode ou quase não pode ser adaptado a isso, mas que deve guardar 

relações específicas com as demais temporalidades envolvidas no curso 

superior: estágios, laboratório, atividades de campo.... A relação talvez não 

transpareça de súbito, mas tal dinâmica acelera e aprofunda processos de 
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precarização do trabalho dentro das universidades e instituições de ensino; o fio 

que sustenta o trabalho de muita(o)s profissionais por pouco não resiste à 

velocidade de adaptação imposta e à convicção cada vez mais solidificada de 

que o trabalho docente já estava precarizado (excesso de carga horária e 

ausência de concursos para efetivos, dentre outras coisas), e mediante a 

implantação do ERE, houve além da sobrecarga de trabalho; agravou problemas 

de saúde e favoreceu o acometimento de outros. 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES 

É importante ressaltar o caráter de gestão integrada do PPGeo e a Direção do 

IESA, nesse sentido a partir de 2018, o docente Ivanilton José de Oliveira, do 

quadro permanente do PPGeo, assumiu a direção, dando continuidade na 

parceria estabelecida na gestão anterior. Dessa forma, tanto a graduação quanto 

a pós-graduação delibera conjuntamente ações que tem favorecido a integração 

dos discentes da graduação e da pós-graduação, quanto a utilização dos 

recursos, tendo inclusive se apoiado mutuamente, na medida do possível, em 

relação à gestão e uso dos recursos orçamentários. Por outro lado, esta ação 

integrada tem favorecido com êxito as atividades envolvendo trabalho de campo, 

contemplando discentes da graduação e da pós-graduação; palestras e 

conferências organizados e subsidiados pelo PPGEO, com a participação dos 

alunos da graduação; editais de estágio docência organizados de forma conjunta 

entre Direção e PPGeo.  

Um aspecto relevante na estrutura organizacional de recursos humanos dos 

laboratórios vinculados ao PPGeo é que os discentes da graduação e da pós-

graduação, nível mestrado, doutorado e pós-doutorado, se inserem em todas as 

atividades dos laboratórios e dividem conjuntamente o espaço físico, o que 

garante maior sinergia nas pesquisas envolvidas. Tal aspecto foi apontado como 

positivo pelos discentes no item 1 deste relatório, momento em que avaliaram o 

papel do Programa na sua formação. Esta sinergia permite maior integração da 

pós-graduação com a graduação, sendo possível observar claramente os efeitos 

benéficos desta convivência, pois alunos da graduação ingressam no PPGeo, 

estabelecendo um fluxo contínuo em suas formações. Tudo isto vem sendo 

suportado por fontes externas de financiamento. Outro importante aspecto de 
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integração do PPGeo com a graduação ocorre a partir da continuidadade em 

2020 das atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) no curso de Geografia, em que  24 bolsas contemplam alunos da 

graduação e professores da rede pública municipal e/ou estadual. 

Um importante indicador de integração com a graduação diz respeito ao 

Programa de Educação Tutorial (PET) da Geografia, com 11 bolsistas sob a 

tutoria de um docente do PPGeo Ronan Eustáquio Borges, com atividades que 

envolvem alunos e professores da graduação e da pós-graduação, como o Vídeo 

Pet (em que os convidados debatem com alunos da graduação as temáticas 

abordadas em filmes selecionados); o Ciclo de Palestras (geralmente 

relacionadas às pesquisas desenvolvidas em dissertações e teses) e; a 

orientação de pesquisas desenvolvidas pelos bolsistas PET. Outra atividade que 

tem integrado alunos da graduação e da pós-graduação são os grupos de 

estudos organizados por docentes vinculados ao PPGeo, que trazem no centro 

as demandas dos alunos (graduação e pós-graduação) e professores do PPGeo. 

Acrescente-se a esses indicadores de integração com a graduação o estágio 

docência realizado por alunos bolsistas do PPGeo, os quais atuam, a partir das 

contribuições de suas pesquisas, diretamente nas aulas e atividades voltadas à 

graduação. Cabe destacar, que é significativo o número de egressos da 

graduação em Geografia do IESA aprovados nos processos seletivos do PPGeo, 

nível mestrado. Grande parte dos bolsistas PIBIC de docentes do Programa está 

vinculada a projetos de pesquisa financiados e vinculados ao programa, o que 

estimula o interesse pela especialização stricto sensu e decorrentes pesquisas.  

Diante do resultado da última avaliação da CAPES, quadriênio 2013- 2016, em 

que a nota do Programa passou de 6 para 5, o PPGeo tem centrado esforços 

para buscar melhores resultados na avaliação deste quadriênio (2017- 2020). 

Resultante desta ação,  02 docentes, ambos da linha de pesquisa Dinâmica 

Socioespacial foram desligados do PPGeo. Para além desta ação, o Programa 

abriu credenciamento direcionado especificamente para os docentes 

colaboradores, para o caso de haver intenção de compor o quadro dos docentes 

permanentes e dentre os 4 docentes colaboradores, 3 foram credenciados e 

iniciam o quadriênio 20121-2024 como docentes permanentes do Programa. 

Ressalta-se que esta ação faz parte de uma política estabelecida no 
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planejamento (2018), com o objetivo de estruturar o corpo docente do Programa 

em conformidade com as demandas das linhas de pesquisa. Nesse sentido, a 

próxima etapa a ser cumprida dentro desta ação (em 2021.1), é identificar a partir 

das demandas das linhas de pesquisa, as demandas no que se refere a docentes 

permanentes e colaboradores e proceder com a divulgação de Edital para o 

Credenciamento de docentes permanentes e colaboradores.  

Um importante aspecto que surtirá efeito imediato no quadro dos docentes 

permanentes do Programa, é o fato de que os docentes Celene Cunha Monteiro 

Antunes Barreira e Manoel Calaça são professores que se aposentaram no final 

do ano 2020, iniciando o quadriênio 2021-2024 como docente Voluntário no 

PPGeo.  Ressalta-se ainda, que a docente Selma Simões de Castro solicitou 

descredenciamento do Programa também em 2020. Estes últimos 

acontecimentos reforça a ação do Programa no sentido viabilizar o processo de 

credenciamento de docentes permanentes e colaboradores, a ser deliberada a 

partir de 2021.1. 
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ANEXO 1 (2020) – Articulação, coerência e aderência do PPGeo  

Linha de Pesquisa Docentes Disciplinas Projetos em andamento 
Infraestrutura e 

Grupos de Pesquisa 

1. Análise Ambiental 
e Tratamento da 

Informação 
Geográfica  

1.Claudia Valéria de 
Lima 

(permanente) 

Obrigatórias: 

1.Teoria e método em 

Geografia; 

2. Ambiente e Apropriação de 

Regiões do Cerrado. 

Eletivas: 

1.Análise Ambiental de Bacias 

Hidrográficas;  

2.Avaliação de Sistemas 

Pedológicos;  

3.Geografia Física do 

Cerrado;  

4.Sensoriamento Remoto e 

Meio Ambiente;  

5.Teorias e Técnicas em 

Climatologia; 

6.Tratamento da Informação 

Geográfica;  

7.Unidades de Conservação;  

1. Geodiversidade, Geoconservação e 

Patrimônio Geológico no Estado de Goiás; 

2. Patrimônio Geológico do Estado de 

Goiás: Estratégia de Geoconservação com 

base no Inventário e Avaliação Quantitativa 

de Sítios Geológicos de Relevância 

Científica. 

 

1.Laboratório de 
Geologia Aplicada 
(LABGEO) 
 
Grupo CNPq: 
1. Análise 
multidisciplinar da 
paisagem 

2.Fabrizía Gioppo 
Nunes 

(permanente) 

1.Detecção e dinâmica espacial modelos e 

modelagens das desigualdades 

socioambiental: a geoinformação como 

suporte de apoio ao planejamento urbano e 

gestão territorial dos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia-GO. 

1. Laboratório de 
Processamento de 
Imagens e 
Geoprocessamento 
(LAPIG); 

2.Laborat´porio de 
Estudos e Pesquisas 
em Dinâmicas 
Territoriais. 

3.Gislaine Cristina 
Luiz 

(permanente) 
 
 

1.Análise temporal e espacial de aerossóis 

no Bioma Cerrado: influências no clima e na 

geração de energia elétrica. 

 

1.Laboratório de 

Análise da Interação da 

Atmosfera e da 

Paisagem. 

Grupo CNPq: 



8.Tópicos Especiais em 

Análise e Tratamento da 

Informação Geográfica. 

 

 

Grupo de Pesquisa em 

Estudos de 

Climatologia do 

Cerrado-GEPECC  

4.Guilherme Taitson 
Bueno 

(permanente) 

 

1.Áreas úmidas do Cerrado: gênese, 

evolução e impactos ambientais; 

 

2.Superfícies de aplanamento na Amazônia: 

cartografia, formações superficiais e 

paisagens associadas. 

1.Laboratório de 

Geomorfologia, 

Pedologia, e Geografia 

Física (LABOGEF). 

5.Ivanilton José de 
Oliveira 

(permanente) 
 
 

1.Cartografia das paisagens turísticas das 

savanas brasileiras e moçambicanas. 

1.Centro de Estudo 

Integrado em 

Planejamento 

Geográfico (CIPGeo) 

6.Juliana Ramalho 
Barros 

(permanente) 

1.A aprendizagem criativa aplicada ao 

ensino de climatologia e de seus conteúdos 

escolares: olhares, práticas e o despertar 

para a ciência; 

2. Propostas metodológicas para o ensino de 

clima no estado de Goiás. 

 

1.Laboratório de 
Geografia, Criatividade, 
Imaginário e Arte 
(LageCrIArt) 

7.Karla Maria Silva 
(permanente) 

 
 

1.Geoecologia da paisagem: Dinâmicas e 

integridades socioambientais da 

Microrregião do Vão do Paranã – Goiás; 

 

1.Laboratório de 

Geomorfologia, 

Pedologia, e Geografia 

Física (LABOGEF). 



2. Geoecologia de Paisagem: Dinâmicas 

Socioambientais das regiões de 

planejamento do Nordeste de goiás e Norte 

Goiano. 

Grupo CNPq: 

Geoecologia das 

Paisagens do Cerrado. 

8.Laerte Guimarães 
Ferreira Júnior 
(permanente) 

 
Bolsista 

Produtividade 1C 

1. Caracterização funcional e estrutural e 

avaliação de serviços ambientais potenciais 

associados às áreas de pastagens no bioma 

Cerrado; 

2.Mapeamento e Monitoramento das 

Pastagens Brasileiras e áreas desmatadas 

em uma base anual; 

3. Desenvolvimento de sistemas de 

prevenção de incêndios florestais e 

monitoramento da cobertura vegetal no 

cerrado brasileiro; 

4. Aprimoramento da Plataforma 

Pastagem.org; 

5. Mapeando o Brasil com big data e 

inteligência artificial. 

1. Laboratório de 
Processamento de 
Imagens e 
Geoprocessamento 
(LAPIG); 

 

9.Luis Felipe Soares 
Cherem 

(permanente) 

1.Articulações entre Geomorfologia Regional 

e condicionantes antrópicos na 

compreensão de processos e feições 

geomorfológicas; 

1.Laboratório de 

Geomorfologia, 

Pedologia, e Geografia 

Física (LABOGEF). 

 



2.Da bacia hidrográfica ao perfil de solo, a 

erosão da paisagem no contexto de intensa 

pressão antrópica no Cerrado Brasileiro; 

3. Evolução de longo-termo da Serra Geral 

de Goiás e do Chapadão Central: aplicação 

do isótopo cosmogênico 10Be; 

4. O papel da lito-estrutura do carste na 

morfodinâmica cenozóica da Serra Geral de 

Goiás (GO/TO/BA) 

 
10.Manuel Eduardo 

Ferreira 
(permanente) 

 

1. Cerrado Knowledge Platform; 

2. Plataforma aérea não tripulada para 
aquisição de indicadores socioambientais 
em meio urbano e rural. 

1. Laboratório de 
Processamento de 
Imagens e 
Geoprocessamento 
(LAPIG). 

 

  
11.Maximiliano 

Bayer 
(permanente) 

1. Monitoramento morfo-hidrossedimentar do 
trecho médio do Rio Araguaia. 

1.Laboratório de 

Geomorfologia, 

Pedologia, e Geografia 

Física (LABOGEF). 

12.Selma Simões de 
Castro 

 
Bolsista 

Produtividade em 
Pesquisa 1B 

 

Integra equipes 

1.Laboratório de 

Geomorfologia, 

Pedologia, e Geografia 

Física (LABOGEF) 

13. João Batista 
Pereira Cabral  
(colaborador) 

Docente colaborador – Projeto será lançado 

por sua instituição de origem – para não 

gerar duplicidade. 

 



 
Bolsista de 

Produtividade em 
Pesquisa 2 

 

 

Linha de Pesquisa Docentes Disciplinas Projetos em andamento 
Infraestrutura e 

Grupos de Pesquisa 

2. Dinâmica 
Sócioespacial 

1.Adriano Rodrigues 
de Oliveira 

(permanente) 
 
 

Obrigatórias: 

1.Teoria e método em 

Geografia; 

2. Ambiente e Apropriação de 

Regiões do Cerrado. 

Eletivas: 

1.Agroindústria e 

Modernização da Agricultura 

no Cerrado; 

2.As redes Urbanas e o 

Desenvolvimento Regional; 

3.Espaço, Cultura e 

Diferença;  

4.Identidade, Territórios e 

Territorialidades;  

5.O imaginário da Cidade; 

1.Cerrado e Cultura – a economia social e 

criativa na reprodução socioeconômica de 

mulheres quilombolas e camponesas. 

1.Laboratório de 

Estudos e Pesquisas 

das Dinâmicas 

Territoriais 

(LABOTER). 

Grupo CNPq: 

 

2.Alecssandro José 
Prudêncio Ratts 
(permanente) 

1. Territórios e espacialidades étnico-raciais 

urbanas: grupos negros, quilombolas, 

indígenas e ciganos na Região Metropolitana 

de Goiânia. 

 

 

1.Laboratório de 

Estudos de Gênero 

étnico-raciais e 

espacialidades 

(LaGENTE) 

Grupo CNPq: 
1. Espaço e diferença. 

3.Eguimar Felício 
Chaveiro 

(permanente) 

1.Espaço, sujeito e existência; 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 
Territoriais 
(LABOTER). 



6.O Processo de Urbanização 

em Áreas do Cerrado;  

7.Tópicos Especiais em 

Dinâmica Socioespacial. 

 

2.Desenvolvimento territorial e 

sociobiodiversidade: perspectivas para o 

mundo do Cerrado 

 
 

Grupo CNPq: 

1.Espaço, sujeito e 
existência 

 

4. Celene Cunha 
Monteiro Antunes 

Barreira 

(permanente) 

1.Produção habitacional contemporânea: 

impactos na reconfiguração urbana e 

socioespacial na Região Metropolitana de 

Goiânia; 

2. Observatório das Metrópoles (Núcleo 

Goiânia) - As Metrópoles e o Direito à 

Cidade: plataforma de conhecimento, 

inovação e ação para o desenvolvimento 

urbano. 

1.Centro de Estudo 
Integrado em 
Planejamento 
Geográfico (CIPGeo) 

Grupo CNPq: 

Dinâmica Territorial 
em Goiás 

 

5.Denis Castilho 
(permanente) 

1.A rede rodoviária em Goiás: análise e 
mapeamento da urbanização e da dinâmica 
econômica regional entre 1921 e 2018. 

 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 
Territoriais 
(LABOTER). 

Grupo CNPq: 

1.Espaço, sujeito e 
existência 
 

6.Eguimar Felício 
Chaveiro 

(permanente) 

1.Espaço, sujeito e existência 
 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 



2.Desenvolvimento Territorial e 

Sociobiodiversidade: perspectivas paro 

mundo do Cerrado 

 

Territoriais 
(LABOTER). 

Grupo CNPq: 

1. Espaço, sujeito e 
existência 

 

7.Manoel Calaça 
(permanente) 

Integra equipes – participação como sub-
coordenado e projetos 

1.Centro de Estudo 
Integrado em 
Planejamento 
Geográfico (CIPGeo) 

Grupo CNPq: 

1. Cidades, Fronteiras 
e Populações 
Tradicionais; 

 
2. Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em 
Geografia Agrária e 
Dinâmicas 
Territoriais– NEPAT. 

 
 

8.Marcelo 
Rodrigues 
Mendonça 

(permanente) 

1.As transformações espaciais no campo e os 
conflitos pelo acesso a terra e a água: as 
novas territorialidades no Sul Goiano 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 
Territoriais 
(LABOTER). 

Grupo CNPq: 



1. Trabalho, Território 
e Políticas Públicas –
TRAPPU. 

9.Maria Geralda de 
Almeida  

(permanente) 

Bolsista 
Produtividade de 

Pesquisa 2 

1. A mulher rural assentada nos espaços da 
casa e dos quintais: troca de saberes sobre 
agroecologia, economia social/criativa e 
saúde no Vão do Paranã-GO. 

2. Identidades territoriais e políticas de 
desenvolvimento territorial e ambiental na 
Reserva da Biosfera Cerrado: Goiás. 

3. Povos subalternos nos territórios 
delimitados pelo governo federal no Amapá e 
presenças nos planos de desenvolvimento 
estadual; 

4. Região da biosfera Goyaz - cultura e 
turismo: oportunidades de conhecimentos e 
propostas de estruturação de novos produtos 
turísticos; 

5. Ruralidades e sinergias na Região 
Metropolitana de Goiânia (RMG) no século 
XXI. 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 
Territoriais 
(LABOTER). 

Grupo CNPq: 
1. Geografia Cultural: 
Territórios e 
Identidade 

10.Ronan Eustáquio 
(permanente) 

1.Dinâmica populacional e cartografias 
existenciais das pessoas com deficiência na 
região metropolitana de Goiânia e nos 
municípios com mais 70 mil habitantes no 
estado de Goiás. 

2. O associativismo e desenvolvimento rural 
em Goiás: uma análise das estratégias de 

1.Centro de Estudo 
Integrado em 
Planejamento 
Geográfico (CIPGeo) 

 



organização do agronegócio e da agricultura 
familiar. 

 

11.Valéria Cristina 
Pereira Silva 
(permanente) 

1.Cidade e Imaginário: arte e sensibilidade na 

cultura contemporânea; 

2. Geografia e Arte: por uma epistemologia 

do espaço imaginário e as convergências 

simbólicas da paisagem. 

1.Laboratório de 
Geografia, 
Criatividade, 
Imaginário e Arte 
(LageCrIArt) 

Grupo CNPq: 
 
 

12. Carlos Eduardo 
Santos Maia 
(colaborador) 

 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 
Territoriais 
(LABOTER). 

Grupo CNPq: 

1. Lux Festas - Festas 
populares. 

13. Rusvênia Luiza 
Batista Rodrigues 
da Silva  

(colaborador) 

1. Espaço e lugar: complexidades da vida 

cotidiana contemporânea a partir do estudo 

de distritos e municípios em Goiás. 

2. VEREDAS - Saberes compartilhados na 

circularidade entre campo e cidade. 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 
Territoriais 
(LABOTER). 

Grupo CNPq: 

1.Laboratório 
Interdisciplinar de 



Formação de 
Educadores do 
(CEPAE). 
 

14. Tadeu Alencar 
Arrais 

(colaborador) 
 

Bolsista 
Produtividade em 

Pesquisa 1D 

1. Transferência de renda direta e economia 

urbana: análise dos impactos da 

aposentadoria rural e do programa bolsa 

família nos municípios goianos. 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas 
Territoriais 
(LABOTER). 

Grupo CNPq: 

 

 

Linha de Pesquisa Docentes Disciplinas Projetos em andamento 
Infraestrutura e 

Grupos de Pesquisa 

1. Ensino e 
Aprendizagem em 

Geografia  

1.Adriana Olivia 
Alves 

(permanente) 

Obrigatórias: 

1.Teoria e método em Geografia; 

2. Ambiente e Apropriação de 

Regiões do Cerrado. 

Eletivas: 

1.Formação de Professores em 

Geografia;  

2.Tópicos Especiais em Ensino-

Aprendizagem de Geografia;  

Integra equipes em mais de um projeto – é 

subcoordenadora de projeto. 

1. Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação 
Geográfica (LEPEG) 
 
Grupo CNPq: 
1.  

2.Denis Richter 
(permanente) 

1.A Cartografia Escolar no ensino de 

Geografia: uma análise da produção 

científica em periódicos online entre os anos 

2000 a 2020 

1. Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação 
Geográfica (LEPEG) 
 
Grupo CNPq: 



3.Projetos de Pesquisa;  

4.Tópicos em Educação 

Ambiental;  

5.Espaço Urbano, cidadania e 

Dinâmica Cultural;  

6.Linguagem Cartográfica e sua 

Aplicação no Ensino e na 

Pesquisa Geográfica. 

 

2. Os mapas nos livros didáticos de 

Geografia do Ensino Médio: uma análise 

qualitativa da linguagem cartográfica; 

 

3.Eliana Marta 
Barbosa de 

Morais 
(permanente) 

 
 

1.Elaboração de material didático temático 

sobre o Cerrado; 

2. Projetos de formação de professores de 

geografia: 10 anos após as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação 
Geográfica (LEPEG) 
 
Grupo CNPq: 
Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em 
Geografia, Ensino e 
Ambiente–NúcleoGea 
 

4.Lana de 
Souza 

Cavalcanti 
(permanente) 

 
Bolsista de 

Produtividade 
em Pesquisa 1D 

1.Ciência geográfica na escola: formação do 

pensamentogeográfico para a atuação 

cidadã; 

2. Conteúdos Geográficos nas escalas 

local/regional, no contexto do exame 

nacional doensino médio (ENEM); 

3. Formação/atuação de professores de 

geografia, conhecimentos profissionais e o 

pensamento geográfico: práticas docentes 

com conteúdos escolares para a vida urbana 

cidadã; 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação 
Geográfica (LEPEG) 
 
Grupo CNPq: 
1.Núcleo de Ensino e 

Pesquisa em Educação 

Geografica; 

 

2.Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Educação 

e Cidade; 

 



4. Percepções dos professores de geografia 

do ensino médio em goiás: as reformas 

curriculares e suas influências na prática 

docente. 

 

 

  

3. Rede de Pesquisa 

em Educação e Cidade 

 

4. Rede Colaborativa de 

Ensino de Cidade – em 

fase de cadastro junto 

ao CNPq. 

5.Miriam 
Aparecida 

Bueno 
(permanente) 

 
 

1. A linguagem cartográfica no ensino de 

geografia: desafios e possibilidades para a 

formação e ação docente. 

2.O estudo do espaço local da região 

metropolitana de goiânia e sua 

representação a partir de atlas escolares 

municipais: uma proposta de formação para 

professores do ensino fundamental 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação 
Geográfica (LEPEG) 
 
Grupo CNPq: 

1. Grupo de Estudos e 

Pesquisa em 

Cartografia para 

Escolares. 

6.Vanilton 
Camilo de 

Souza 
(permanente) 

1.Os erros conceituais e didáticos nos livros 

de geografia do ensino médio e nas práticas 

docentes: processos de retificação e 

mediação didática; 

2.As metodologias mediadoras no processo 

de aprendizagem em geografia. 

1.Laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
em Educação 
Geográfica (LEPEG) 
 
Grupo CNPq: 



1. Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Educação 
e Cidade 

 



 



Anexo 2 (2020) - Matriz Curricular 

 
QUADRO DE DISCIPLINAS 

 

Disciplina Tipo Modalidade Créditos Professores responsáveis 

Comum à todas as linhas de pesquisa 

Teoria e Método em 
Geografia 

OBR 

Mestrado 
e  

Doutorado 
04 

Ofertada em esquema de alternância 
entre os professores do programa:  

Ana Cristina da Silva; Eguimar Felício 
Chaveiro; Guilherme Taitson Bueno; 
Lana de Souza Cavalcanti; Eliana 
Marta Barbosa de Morais, Denis 
Castilho; Rusvênia Luiza Batista 
Rodrigues da Silva.  

 
Ambiente e Apropriação 
de Regiões do Cerrado 
 

Mestrado 
e  

Doutorado 
04 

Ofertada em esquema de alternância 
entre os professores do programa: 

Celene Cunha Monteiro Antunes 
Barreira; karla Maria Silva de Faria; 
Gislaine Cristina Luiz; Ivanilton José de 
Oliveira; Rusvênia Luiza Batista 
Rodrigues da Silva.  

Linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica 

Análise Ambiental de 
Bacias Hidrográficas 

ELETIVAS 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 

Ofertada em esquema de 
alternância/e/ou em dupla entre os 
professores do programa: 

Karla Maria Silva de Faria; Maximiliano 
Bayer Claudia Valéria de Lima; Luis 
Felipe Soares Cherem. 
 

Avaliação de Sistemas 
Pedológicos 

Mestrado/  
Doutorado 

04 Selma Simões de Castro; Luis Felipe 
Soares Cherem 

Geografia Física do 
Cerrado 

Mestrado/ 
Doutorado  

04 Claudia Valéria de Lima; Luis Felipe 
Soares Cherem 

Sensoriamento Remoto 
e Meio Ambiente 

Mestrado/  
Doutorado 

04 Laerte Guimarães Ferreira 

Teorias e Técnicas em 
Climatologia 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 Juliana Ramalho Barros 

Tratamento da 
Informação Geográfica 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 
Manuel Eduardo Ferreira 
Fabrizia Gioppo Nunes 

Unidades de 
Conservação 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 
karla Maria Silva de Faria 
Maximiliano Bayer 

Tópicos Especiais em 
Análise e Tratamento 
da Informação 
Geográfica 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 
Professor visitante; 
Professores do quadro permanente e 
colaborador do programa. 



Linha de pesquisa Análise Dinâmica Socioespacial 

Agroindústria e 
Modernização da 
Agricultura no Cerrado 

ELETIVAS 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 
Ronan José Eustáquio 
Manuel Calaça 

As redes Urbanas e o 
Desenvolvimento 
Regional 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 

João Batista de Deus 

Celene Cunha Monteiro Antunes 
Barreira 

Espaço, Cultura e 
Diferença 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 Alecsandro José Prudêncio Ratts 

Identidade, Territórios e 
Territorialidades 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 Maria Geralda de Almeida 

O imaginário da Cidade 
Mestrado/ 
Doutorado 

04 Valéria Cristina Ferreira da Silva 

O Processo de 
Urbanização em Áreas 
do Cerrado 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 

Ofertada em esquema de 
alternância/e/ou em dupla entre os 
professores do programa: 

Celene Cunha Monteiro Antunes 
Barreira 
João Batista de Deus 
Eguimar Felício Chaveiro 
 

Tópicos Especiais em 
Dinâmica Socioespacial 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 

Ofertada em esquema de 
alternância/e/ou em dupla entre os 
professores do programa: 

Manoel Calaça 
Adriano Rodrigues de Oliveira 
Denis Castilho  
Marcelo Rodrigues Mendonça 
Alecsandro José Prudêncio Ratts 
 

Linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem em Geografia 

Formação de 
Professores em 
Geografia 

ELETIVAS 

Doutorado 04 

Ofertada em esquema de 
alternância/e/ou em dupla entre os 
professores do programa: 

Adriana Olívia Alves 
Vanilton Camilo de Souza 
Miriam Aparecida Bueno 

Tópicos Especiais em 
Ensino-Aprendizagem 
de Geografia 

Mestrado/ 
Doutorado 

04  

Projetos de Pesquisa 
Mestrado/ 
Doutorado 

04 

Ofertada em esquema de 
alternância/e/ou em dupla entre os 
professores do programa: 

 
Carlos Eduardo Santos Maia 
Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da 
Silva 

Tópicos em Educação 
Ambiental 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 
Professor visitante; 
Professores do quadro permanente 



e/ou colaborador do programa. 

Espaço Urbano, 
cidadania e Dinâmica 
Cultural 

Doutorado 04 

Ofertada em esquema de 
alternâcia/e/ou em dupla entre os 
professores do programa: 

 
Lana de Souza Cavalcanti 
Vanilton Camilo de Souza 

Linguagem 
Cartográfica e sua 
Aplicação no Ensino e 
na Pesquisa Geográfica 

Mestrado/ 
Doutorado 

04 

Ofertada em esquema de 
alternância/e/ou em dupla entre os 
professores do programa: 

 
Denis Richter 
Miriam Aparecida Bueno 

 
 

EMENTAS  
 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
 

1. Teoria e Método em Geografia – 64h (04 créditos) 
Professores responsáveis: Ana Cristina da Silva; Eguimar Felício Chaveiro; 
Guilherme Taitson Bueno; Lana de Souza Cavalcanti; Eliana Marta Barbosa de Morais, 
Denis Castilho; Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva.  

Ementa:  

Estudo dos fundamentos teórico-metodológicos da Geografia Humana e da Geografia 

Física, moderna e contemporânea. A questão da linguagem geográfica: conceitual e 

representacional (cartográfica). Reflexão sobre conceitos e categorias da ciência 

geográfica. Problemas e temas atuais em discussão na geografia brasileira e 

internacional. 

Bibliografia: 

AB’ SABER, A. N. Um Conceito de Geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o Quaternário. 
São Paulo, Geomorfologia, n. 18, 1969. pp.1-23. 

AMORIM FILHO, Oswaldo Bueno. A pluralidade da Geografia e a Necessidade das Abordagens 
Culturais. In.: KOZEL, Salete; SILVA, Josué da Costa; GIL FILHO, Syilvio Fausto. Da Percepção 
& Cognição à Representação: Reconstruções teóricas da Geografia Cultural e Humanista. 
– São Paulo: Terceira Margem; Curitiba:NEER, 2007. 

ANDRADE, M. Correa. Geografia fin-de siècle: o discurso sobre a ordem espacial do mundo e o 
fim das ilusões. In: CASTRO, Iná Elias; GOMES, Paulo César da Costa; CORRÊA, Roberto 
Lobato (orgs.). Explorações geográficas: percursos no fim do século. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2006. 

ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia ciência da sociedade: uma introdução à análise de 
pensamento geográfico. São Paulo: Atlas, 1987.  

BERDOULAY V. & ENTRIKIN, J.N, - Lugar e Sujeito – perspectivas teóricas – In: Qual o Espaço 
do lugar? São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 92-116.  

BERTALANFFY L. O significado da Teoria Geral dos Sistemas. IN: BERTALANFFY, L. A teoria 
geral dos sistemas. Petrópolis: Editora Vozes, 1973, pp. 52-81. 

BERTRAND, Claude. BERTRAND, Georges. Geografía del Medio Ambiente: el sistema GTP: 
geosistema, território y paisaje. Granada, ES: Universidad de Granada, 2006. 



BERTRAND, Claude. BERTRAND, Georges. Geografía del Medio Ambiente: el sistema GTP: 
geossistema, território y paisaje. Granada, ES: Universidad de Granada, 2006. (parte do cap. 4 
- El paisaje y la Geografía: un nuevo encuentro. p.359-369). 

BERTRAND, Georges. Paisagem e Geografia Global: Esboço metodológico. São Paulo, 
Universidade de São Paulo, Instituto de Geografia, Cadernos de Ciências da Terra, n.13, 1972, 
pp.1-27.  

BLACHE, Vidal de La. Princípios de geografia humana. 2. ed. Portugal: Edições Cosmos, 
1928. [1. ed. francesa 1921]. 

CAMPOS FILHOS, Romualdo P. Espaço, tempo e território na desconstrução da pós-
modernidade. In:  Temas geográficos, Goiânia-UFG, 2008, p.19-31. 

CAPEL, H. Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Una introducción a la 
Geografia. Barcelona: Barcanova, 1981.  

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A “geografia crítica” e a critica da geografia. In: Revista Eletrónica 
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Silva de Faria; Gislaine Cristina Luiz; Ivanilton José de Oliveira; Rusvênia Luiza Batista 
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Ementa:  

Estudo dos processos de ocupação e apropriação do cerrado em Goiás. Povos 

tradicionais do cerrado. Reflexão acerca dos conceitos de bioma, domínio 

morfoclimático, sistema biográfico, dentre outros. A inserção do cerrado na geopolítica 

das águas. Impactos e efeitos ambientais. Políticas governamentais para o cerrado. 

Turismo e Agronegócio. 
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DISCIPLINAS ELETIVAS 

1. Disciplinas eletivas vinculadas a linha de pesquisa Análise Ambiental e 
Tratamento da Informação Geográfica 

1.1 Análise Ambiental de Bacias Hidrográficas – 64h (04 créditos) 
Professor responsável: Karla Maria Silva de Faria 

      Maximiliano Bayer 
      Claudia Valéria de Lima  
      Luis Felipe Soares Cherem 

Ementa: 

 A bacia de drenagem: elementos constituintes, o seu funcionamento como um sistema 

físico. Variáveis dependentes e independentes numa bacia de drenagem. Morfometria 

de bacias. Padrões de drenagens. Fluxos de água. Tipos de cargas de sedimentos. 

Padrões de canais e formação de planícies aluviais. Bacias de drenagem e análise 

ambiental. Bacias, planícies aluviais e vegetação. Estudos aplicados de transporte de 

sólidos e carga dissolvida. Erosão e assoreamento. Poluição. Introdução à gestão de 

bacias. 
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1.2. Avaliação de Sistemas Pedológicos – 64h (04 créditos) 
Professor responsável: Selma Simões de Castro  

                  Luis Felipe Soares Cherem 
Ementa:  

Mudanças na evolução dos conceitos de solo. A Cobertura Pedológica. Solo e paisagem 

(distribuição). Níveis de organização da cobertura pedológica. Métodos gerais de estudo 

da cobertura pedológica e aplicações. Formação dos Sistemas Pedológicos. Métodos 

de levantamento de sistemas pedológicos. Comportamento e funcionamento dos 

sistemas pedológicos tropicais. Tipologia de Sistemas Pedológicos. Exemplos de 

sistemas pedológicos do Cerrado e avaliação diagnóstica. 
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p. 131-138. 2000. Editora da UFPR.  

SANTOS, R. D. et al (2005). Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. Sociedade 
Brasileira de Ciência do Solo, 45 p.  

TRICART, J. (1977). Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE/ SUPREN  

TRICART, J., KILIAN, J. (1979). L'éco-Géographie et l'amenagement du Milieu Naturel. Paris. 
LibrairieFrançais. Maspero. 325  

VELDKAMP, K. KOK, G.H.J. DE KONING, J.M. SCHOORL, M.P.W. SONNEVELD, P.H. 
VERBUR (2001) Multi-scale system approaches in agronomic research at the landscape level. 
Soil&TillageResearch 58 (2001) 129±140  



VIDAL-TORRADO, P.; LEPSCH, I.F.; COOPER, M. Pedogênese em uma sequência latossolo-
podzólico na borda de um platô da depressão Periférica Paulista. Rev.Bras. de Ci. Do Solo v. 23 
(4): 943-952, Viçosa, 1999.  

TRICART, J. (1977). Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE/ SUPREN.  

TRICART, J., KILLIAN, J. (1979). L'éco-Géographie et l'amenagement du Milieu Naturel. Paris. 
LibrairieFrançais. Maspero. 325 p.  

ZINCK, J. A.Geopedologia - Elementos de geomorfología para estudios de suelos y de 
riesgosnaturales. ITC Special Lecture Notes Series.ITC Faculty of Geo-Information Science and 
Earth Observation.Enschede, The Netherlands,Nov., 2012. 

 
1.3 Geografia Física do Cerrado - 64h (04 créditos) 
Professor responsável: Claudia Valéria de Lima 
                               Luis Felipe Soares Cherem 

Ementa:  

Os grandes domínios geológicos, geomorfológicos e pedológicos das áreas de 
ocorrência dos Cerrados. Análise sistêmica de áreas representativas dos diferentes 
domínios. 

Bibliografia: 

AB’SABER, A.N. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2003.  

________. O domínio dos cerrados: introdução ao conhecimento. Revista Servidor 
Público, Brasília, v. 3, n. 4, p. 41-55, 1983. [Republicado em AB’SÁBER, A. N. Domínios 
de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.]  

ASSAD, M. L. L.; ASSAD, E. D.;EVANGELISTA, B. A. Chuvas Extremas na Região dos 
Cerrados. In: ASSAD, E. D. (Org) Chuva nos Cerrados: Analise e Espacialização. 
Brasília: EMBRAPA – CPAC, 1994. 

BOTELHO, R.G.M. Planejamento ambiental em microbacia hidrográfica. In: GUERRA, 
A. J. T., SILVA, A. S. da, BOTELHO, R. G. M. (Orgs) Erosão e conservação dos solos. 
Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 1999.  

BACCARO, C. A. D. Processos Erosivos no Domínio do Cerrado. In: GUERRA, A. J. T.; 
SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos, Temas 
e Aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. BERTRAND, G. Paisagem e 
geografia física global: esboço metodológico. Cadernos de Ciências da Terra (13). São 
Paulo: IG-USP, 1971.  

BELTRAME, A.V., Diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas – modelo de 
aplicação. Florianópolis: Ed. da UFSC. 1994.  

BOHRER, C.B.A. Vegetação, paisagem e o planejamento do uso da terra. GEOgraphia 
– Ano. II – No 4 – 2000. 103-120.  

BOTELHO, R. G. M.; SILVA, A. S. da. Bacia Hidrográfica e Qualidade Ambiental. In: 
VITTE, A. C.; GUERRA, A. J. T. (Orgs) Reflexões Sobre Geografia Física no Brasil. 2ª 
Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.  

CASTRO, S.S. & SALOMÃO, F.X.T. Compartimentação Morfopedológica e sua 
Aplicação: Considerações Metodológicas. São Paulo: Departamento de Geografia, 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP. Humanitas, n. 7, p. 27-37, 
2000.  

CHRISTOFOLLETI, A. Análise de sistemas em Geografia. São Paulo: Hucitec, 1979. 
_____________. A aplicação da abordagem em sistemas na geografia física. Revista 
Brasileira de Geografia, 52 (2): 21- 35, 1990.  



_______________. Modelagens de sistemas ambientais. São Paulo: Edgard Blucher, 
1999.  

EITEN, G. The cerrado vegetation of Brazil. The Botanical Review 38(2):201–341. 1972.  

FERREIRA Jr., L.G. (org.). A encruzilhada socioambiental: biodiversidade, economia e 
sustentabilidade no cerrado. Goiânia: Editora da UFG, 2008. GOIÁS (Estado). 
Secretaria da Indústria e Comércio. Superintendência de Geologia e Mineração. 
Geomorfologia do Estado de Goiás e Distrito Federal. Goiânia, 2006. GOIÁS (Estado). 
Secretaria da Indústria e Comércio. Superintendência de Geologia e Mineração. 
Geologia do Estado de Goiás e Distrito Federal. Goiânia, 2008.  

GREGORY, K. J. A natureza da geografia física. Tradução: Eduardo de Almeida 
Navarro. São Paulo: Bertrand Brasil, 1992.  

KLINK, C.A., MACHADO, R.B. A conservação do Cerrado brasileiro. Megadiversidade. 
Vol.1, julho. 2005, 147-155. Klink, C.A.; Machado, R.B. Conservation of the Brazilian 
cerrado. Conserv Biol 19(3):707–713. 2005.  

LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002.  

MACEDO, I. L.; SOUZA, N. M. de.; COMPAGNOLI, F. Utilização de Modelos de 
Previsão de Erosão/assoreamento para Avaliação do Balanço de Massa numa Bacia 
Hidrográfica. In: CAVALHO, J. C. de. Et. al. (Orgs). Processos Erosivos no Centro-Oeste 
Brasileiro. Brasília: UnB - FINATEC, 2006.  

MOREIRA, C. V.; PIRES NETO, A. G. Clima e Relevo. In: OLIVEIRA, A. M. dos S.; 
BRITO, S. N. A. de. (orgs). Geologia de Engenharia. São Paulo: ABGE, 1998, p. 69-85.  

NASCIMENTO, M. A. S. do. Geomorfologia do Estado de Goiás. In: Boletim Goiano de 
Geografia. Vol. 12 nº 1 – Jan/Dez. 1992. Goiânia editora UFG.  

ORELLANA, M. M. P. Metodologia Integrada no Estudo do Meio Ambiente. Simpósio 
Sobre Questões Ambientais e a Situação de Belo Horizonte. Instituto de Geociências da 
UFMG, 1985. 125 -148. 

PINTO, M. P.; DINIZ FILHO, J. A. F. Biodiversidade no Cerrado In: ALMEIDA, M. G. de. 
(org). Tantos Cerrados: múltiplas abordagens sobre a biodiversidade e singularidade 
cultural. Goiânia: Ed. Vieira, 2005.  

REATTO, A.; CORREIA, J. R.; SPERA, S. T. Solos do Bioma Cerrado: Aspectos 
pedológicos. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. (orgs). Cerrado: Ambiente e Flora. 
Planaltina: EMBRAPA – CPAC, 1998. 

ROSS, J. L. S. Ecogeografia do Brasil: Subsídios para planejamento ambiental. São 
Paulo: Oficinas de Texto, 2006.  

SALGADO, A.A.R. et al. Semihumid: Landscape of central Brazil. IN: SALGADO et al. 
Physical Geography of Brazil. Springer. 93-119. 2019.  

SALOMÃO, F. X. de T. Controle e Prevenção dos Processos Erosivos In: GUERRA, A. 
J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos, 
Temas e Aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.  

SANO, S.M., ALMEIDA, S.P., RIBEIRO, J.F. (orgs.), Cerrado Ecologia e Flora. Embrapa 
Cerrados. Brasília, DF, 2008. SARAIVA, F. Considerações acerca da pesquisa em 
geografia física aplicada ao planejamento ambiental a partir de uma perspectiva 
sistêmica. R. RA´E GA, Curitiba, n. 9, p. 83-93, 2005.  

SCARIOT, A; SOUSA-FILHO, J.C.; FELFILI, J.M. (Orgs) Cerrado: Ecologia, 
Biodiversidade e Conservação. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 2005. (partes 1 e 
3).  



SCHAEFER, C.E.G.R. Bases físicas da paisagem brasileira: estrutura geológica, relevo 
e solos. Tópicos Ciência do Solo 8:221–278. 2013.  

SILVA, M.L. A Dinâmica de Expansão e Retração de Cerrados e Caatingas no Período 
Quaternário: Uma Análise Segundo a Perspectiva da Teoria dos Refúgios e Redutos 
Florestais. Revista Brasileira de Geografia Física, Vol. 1. 2011, 57-073. 

SUERTEGARAY, D.M.A. Geografia física e geografia humana: uma questão de método 
a partir da pesquisa sobre arenização. GEOgraphia, Vol. 12, No 23 (2010) p. 8-29.  

TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro, IBGE, Diretoria Técnica, SUPREN, 1977. 

VIDAL-TORRADO, P.; LEPSCH, I. F. & CASTRO, S. S. Conceitos e Aplicações das 
Relações Pedologia-Geomorfologia em Regiões Tropicais Úmidas. In: Tópicos em 
Ciências do Solo, vol. IV (2005), Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
2005. p. 145-192.  

VITTE, A. C.; MELLO, J. P. de. Considerações sobre a erodibilidade dos solos e 
erosividade das chuvas e suas conseqüências na morfogênese das vertentes: Um 
balanço bibliográfico. Climatologia e Estudos da Paisagem. Rio Claro. Vol. 2 número 2 
– julho/dezembro/2007, p. 107. 

 
1.4. Sensoriamento Remoto e Meio Ambiente – 64h (04 créditos) 
Professor responsável: Laerte Guimarães Ferreira  

       Manuel Eduardo Ferreira 
                              Fabrizia Gioppo Nunes          

Ementa: 

Ciência do Sistema Terrestre (uma visão integrada): Água e Energia; Observação e 
Modelagem; Plataformas e Produtos de Sensoriamento Remoto; Aplicações: Cobertura 
e Uso da Terra, Monitoramento dos Recursos Naturais e do Meio Ambiente; Técnicas 
de Processamento de Imagens e Análise Multivariada. 

Bibliografia: 

Manual do SEBAL (emmeio digital – CD): ALLEN, R.G., TASUMI, M., TREZZA, R., WATERS, R. 
& BASTIAANSSEN, W. Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) – Advanced training 
and User’s Manual. Idaho, p. 98, agosto de 2002. Cópia de uma imagem Landsat. Cópia de 
versão demonstrativa do ERDAS. Apostila com os balanços de radiação e de energia. Artigos 
científicos de periódicos nacionais e estrangeiros. 

 
1.5. Teorias e Técnicas em Climatologia – 64h (04 créditos) 
Professor responsável: Juliana Ramalho Barros 

Ementa:  

Teorias em Climatologia. Fontes de dados climatológicos. Análise de séries temporais. 
Análise rítmica em Climatologia. Análise da circulação atmosférica regional: sequência 
de tipos de tempo no Brasil Meridional. Análise e interpretação de cartas sinóticas. 
Técnicas computacionais em Climatologia. Técnicas de classificação e regionalização 
climatológica. 

Bibliografia: 

BARROS, J. R.; ZAVATTINI, J. A. Bases conceituais em Climatologia Geográfica. 
Mercator, vol. 08, nº 16, 2009. p. 255-261. BERNARDES, L. M. C. Aplicação de 
classificações climáticas ao Brasil. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1959. Ano 
XVII, nº 149, p. 108-113.  

BOIN, M. N.; ZAVATTINI, J. A. Climatologia Geográfica: teoria e prática de pesquisa. 
CampinasSP: Alínea, 2013.  



FERREIRA, A. G. Interpretação de imagens de satélites meteorológicos: uma visão 
prática e operacional do Hemisfério Sul. Brasília: Stilo, 2002.  

_______. Meteorologia prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.  

GERARD I, L. H. de O.; SILVA, B. N. Quantificação em Geografia. São Paulo: DIFEL, 
1981. KANDEL, R. L’incertezza del clima. Torino: Giulio Einaude, 1999. Tradução de 
Elena Giovanelli. 

LAPPONI, J. C. Estatística usando Excel. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

MONTEIRO, C. A. de F. Da necessidade de um caráter genético à classificação 
climática: algumas considerações metodológicas a propósito do estudo do Brasil 
Meridional. In: Revista Geográfica. Rio de Janeiro, Comissão de Geografia, IPGH, nº 
57, Tomo XXXI, 1962, p. 29-42.  

_______.Sobre a análise geográfica de sequências de cartas de tempo (Pequeno 
ensaio metodológico sobre o estudo do clima no escopo da Geografia). Revista 
Geográfica, Rio de Janeiro, v. 32, n. 58, p. 169-179, 1963. _______. Sobre um índice 
de participação das massas de ar e suas possibilidades de aplicação à classificação 
climática: pequeno ensaio metodológico sobre o estudo do clima no escopo da 
Geografia. In: Revista Geográfica. Rio de Janeiro, nº 58, Tomo XXXII, 1964, p. 169-179.  

_______. Clima. Região Sul. In: Geografia Regional do Brasil. Rio de Janeiro, IBGE. 
Vol. IV, Tomo I, Cap. III, 1968, p. 117-169.  

_______. A frente polar atlântica e as chuvas de inverno na fachada sul-oriental do 
Brasil. (Contribuição metodológica à análise rítmica dos tipos de tempo no Brasil). São 
Paulo: IGE/USP, Série Teses e Monografias, nº 1, 1969. _______. Análise rítmica em 
Climatologia: problemas da atualidade climática em São Paulo e achegas para um 
programa de trabalho. Climatologia. São Paulo: IGE/USP, nº 1, 1971.  

_______. Dinâmica Climática e as Chuvas no Estado de São Paulo. São Paulo: IG/USG, 
1973. _______. Teoria e clima urbano. São Paulo: IGEOG - USP, Série Teses e 
Monografias, nº 25, 1976.  

_______. Adentrar a cidade para tomar-lhe a temperatura. Geosul, n. 9, ano V. 
Florianópolis: Edufsc, 1990. p. 61-79.  

_______. Clima e excepcionalismo: conjecturas sobre o desempenho da atmosfera 
como fenômeno geográfico. Florianópolis: Editora da UFSC, 1991. _______. O estudo 
geográfico do clima. Cadernos Geográficos. Florianópolis: Imprensa Universitária, 1999. 
Ano I, nº 1, Maio 1999.  

_______ (org.) A construção da Climatologia Geográfica no Brasil. Campinas – SP: 
Editora Alínea, 2015.  

NIMER, E.; BRANDÃO, A. M. P. M. (Coord.). Balanço Hídrico e Clima da Região dos 
Cerrados. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1989. 

PÉDELABORDE, P. Introduction a l’étude scientifique du climat. 2eme. ed. Paris: 
SEDES, 1954- 1970. PÉGUY, C. P. Prècis de Climatologie. Paris: Masson & Cie, 1970.  

RIBEIRO, A. G. As escalas do clima. Boletim de Geografia Teorética – Comunicações. 
Rio Claro, v. 23, nº 44-45, p. 288-294, 1993.  

SERRA, A. Circulação no Hemisfério Sul. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 
1971. Ano 30, nº 224, p. 1- 58.  

_______. Climatologia do Brasil – 8. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1976. 
Ano 34, nº 250, p. 112-158.  

_______ Climatologia do Brasil – 9 – Precipitação (Conclusão). Boletim Geográfico. Rio 
de Janeiro: IBGE, 1976. Ano 34, nº 251, p. 102-138.  



SERRA, A.; RATISBONNA, L. As massas de ar na América do Sul – 1ª parte. Revista 
Geográfica. Rio de Janeiro: Instituto Pan-americano de Geografia e História, 1959. Nº 
51, p. 67 a 129. 

 _______. As massas de ar na América do Sul – 2ª parte. Revista Geográfica. Rio de 
Janeiro: Instituto Pan-americano de Geografia e História, 1959. Nº 52. SORRE, M. Les 
fondements de la geographie humaine. 3eme. ed. Paris: Armand Colin, 1951.  

TARIFA, J. R. Fluxos polares e as chuvas de primavera-verão no estado de São Paulo: 
uma análise quantitativa do processo genético. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
1975 (Série Teses e Monografias, 19).  

TAVARES, A. C. Critérios de escolha de anos padrões para análise rítmica. Geografia, 
Rio Claro, v. 1, n. 1, p. 79-87, 1976.  

VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa: UFG, 2002.  

ZAVATINI, J. A. A Climatologia Geográfica Brasileira, o enfoque dinâmico e a noção de 
ritmo climático. Geografia, Rio Claro, v. 23, n. 3, p. 5-24, 1998. 

ZAVATTINI, J. A. O tempo e o espaço nos estudos do ritmo do clima no Brasil. Revista 
Geografia, AGETEO, Rio Claro, v. 27, n. 3, p. 101-131, 2002. 

 _______. Estudos do clima no Brasil. Campinas-SP: Alínea, 2004. 

 _______. As chuvas e as massas de ar no estado de Mato Grosso do Sul: estudo 
geográfico com vista à regionalização climática [online]. São Paulo: Editora UNESP; São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 212 p. 

 
1.6 Tratamento da Informação Geográfica – 64 h (04 créditos)  
Professor responsável: Manoel Eduardo Ferreira 
                    Fabrízia Gioppo Nunes 

Ementa:  

Conceitos e fundamentos em sensoriamento remoto e informação geográfica. 

Obtenção, gerenciamento, manipulação, processamento, exibição e análise de dados e 

informação geográfica. Sistemas computacionais para a produção de informações 

geográficas. Aplicações diversas. 

Bibliografia: 

DRUCK, S.; CARVALHO, M.S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A.V.M. Análise 
Espacial de Dados Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004.  

FUKS, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A.M. Análise Espacial de Dados 
Geográficos. São José dos Campos, INPE, 2003 (on-line, 3a edição, revista e ampliada).  

LE SANN, J. G. O papel da cartografia temática nas pesquisas ambientais. Revista do 
Departamento de Geografia, Vol. 16, p. 61-69, 2005. Disponível em: . Acesso em: 10/04/2010. 
(Recomenda-se leitura antes do minicurso).  

LONGLEY, P. A.; GOODCHILD, M. F.; MAGUIRE, D. J.; Rhind, D. W. Geographic Information 
System and Sciense. 2nd edition, England: Wiley, 2005. 517 p. MapWindow Open Source® GIS 
disponibilizado em: http://www.mapwindow.org/.  

MARTINELLI, M. Mapas da Geografia e cartografia temática. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2007. 
MARTINELLI, M. Mapas, gráficos e redes: elabore você mesmo. São Paulo: Oficina de Textos, 
2014. MATOS, J. Fundamentos de informação geográfica. 5 ed. Porto – Lisboa: Lidel – Esri 
Portugal, 2008. 

MEIRELLES, M. S. P; CÂMARA, G; ALMEIDA, C. M de. Geomática: modelos e aplicações 
ambientais. Brasília: EMBRAPA Informações Tecnológicas, 2007.  

http://www.mapwindow.org/


MENEZES, P. M. L.; FERNANDES, M.C. Roteiro de cartografia. São Paulo: Oficinas de Textos, 
2013.  

NUNES, F. G. Território digital: detecção dos padrões espaciais da desigualdade socioterritorial 
do município de Aparecida de Goiânia – GO. Ateliê Geográfico - Goiânia-GO, v. 11, n. 2, 
ago./2017, p. 112-129.  

NUNES, F. G. Análise exploratória espacial de indicadores de desenvolvimento socioambiental 
das regiões de planejamento do norte e nordeste goiano. Ateliê Geográfico - Goiânia-GO, v. 7, 
n. 1, abr./2013, p. 237-259.  

NUNES, F. G. Geoprocessamento no informe epidemiológico da distribuição de padrões 
espaciais de indicadores da mortalidade infantil no estado de Goiás. Anais XVII Simpósio 
Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, 
INPE. 

SANTOS, A. M.; HOLMES. D. C. S DE.; RAMOS. H. F. Densidade demográfica: um estudo 
comparativo de duas metodologias a partir de imagens orbital e suborbital na cidade de 
Aparecida de Goiânia/Goiás. Ateliê Geográfico - Goiânia-GO, v. 12, n. 1, abr/2018, p. 175-200. 
SANTOS, A. M.; FURTADO, R.S. Espacialização de dados socioeconômicos na Amazônia. In: I 
Encontro Internacional de Geografia, XXX Semana de Geografia da Universidade Federal de 
Rondônia, 12 a 17 de novembro de 2012.  

SANTOS, A. M. Experiência pedagógica em geotecnologias para um curso de engenharia na 
Amazônia Ocidental. In: VIII Seminário de Educação – “De que falamos quando falamos em 
educação? Anais. Universidade Federal de Rondônia, 21 a 23 de outubro de 2015.  

RAMOS. H. F.; SANTOS, A. M; NUNES, F. G. Dasimetria aplicada à análise espacial da 
ocupação humana na cidade de Acreúna – Goiás. Anais XVII Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa-PB, Brasil, 25 a 29 de abril de 2015, INPE 
Yamamoto, J. K.; Landim, P. M. B. Geoestatística: conceitos e aplicações. São Paulo: Oficina de 
Texto, 2013. 

Yamamoto, J. K.; Landim, P. M. B. Geoestatística: conceitos e aplicações. São Paulo: Oficina de 
Texto, 2013. 

1.7 Unidades de Conservação - 64h (04 créditos) 
Professores responsáveis: Karla Maria Silva de Faria 
     Maximiliano Bayer 

Ementa:  

Política Nacional de Educação Ambiental. Unidades de conservação: conceitos 

e importância. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): conceitos e 

objetivos. Unidades de Proteção Integral X Unidades de Uso sustentável. Estação 

Ecológica. Reserva Biológica. Parque Nacional. Refúgio de Vida Silvestre. Monumento 

Natural. Área de Proteção Ambiental. Área de Relevante Interesse Ecológico. Floresta 

Nacional. Reserva Extrativista. Reserva de Fauna. Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável. Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Bibliografia:  

BENSUSAN, N. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: 

Editora FGV. 2006. 176p.BRITO M.C.W. Unidades de Conservação: intenções e 

resultados. FAPESP. Ed. Annablume. São Paulo, SP. 2a Ed. 2003.  

BRITO, F. Corredores Ecológicos. Editora da UFSC, Florianópolis, SC. 2006.  

DAVENPORT, L.; RAO, M.; SCHAIK, L.V.; TERBORGH, J. Tornando os parques 

eficientes. Editora da UFPR. 2002. Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

Regulamenta o SNUC. 



GUERRA, A. J. T.; COELHO, M. C. N. 2009. Unidades de conservação: abordagens e 

características geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. Le Saout, S. et al.Protected 

Areas and Effective Biodiversity Conservation. SCIENCE VOL 342 15 NOVEMBER 

2013  

SALVIO GMM, GOMES CR. Protected Area Systems in South American Countries. 

Floresta e Ambiente 2018; 25(4): e20171134  

SANDRA L. POSTEL; BARTON H. THOMPSON, JR. Watershed protection: Capturing 

the benefits of nature’s water supply services. Natural Resources Forum 29 (2005) 98–

108  

SANTOS, J.E. ; PIRES, A.M.Z.C.R. Gestão Biorregional. Uma abordagem conceitual 

para o manejo de paisagens. In: Santos, J.E.; Cavalheiro, F.; Pires, J.S.R.; Oliveira, C. 

H. & Pires, A.M.Z.C.R.. Faces da Polissemia da Paisagem: Ecologia, Planejamento e 

Percepção. Editora RiMa. FAPESP, Volume I (ISBN 85-7656-037-2), São Carlos, 420 

p., 2005. pp 23-34.  

Soares-Filho. Britaldo et al.,.Role of Brazilian Amazon protected areas in climate change 

mitigation. PNAS. June 15, 2010. vol. 107. Nº. 24  

Watson, James E. M et al., Wilderness and future conservation priorities in Australia. 

Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) (2009) 15, 1028–1036. 

Accesso Internet: 

Lei Federal 4775 de 15 de setembro de 1965. Institui o Novo Código Florestal. 

www.planalto.gov.br Lei Federal nº 9.985, de 18 de Julho de 2.000, Institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. www.planalto.gov.br  

PRIMACK, R. B. ; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Editora Vida, Londrina, 

PR. 2001. Roteiro Metodológico de Planejamento. Parques Nacionais, Reservas 

Biológicas e Estações Ecológicas do Brasil. Brasília: IBAMA, 2002. www.planalto.gov.br  

Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural. Brasília: IBAMA, 2004. 96 p. www.icmbio.gov.br Roteiro 

Metodológico para Gestão de Área de Proteção Ambiental, Edições IBAMA, Brasília, 

2001. www.icmbio.gov.br 

1.8 Tópicos Especiais em Análise Ambiental e Tratamento da Informação 
Geográfica - 64h (04 créditos) 
Professores responsáveis: Professor Visitante; 
                          Qualquer um dos docentes do programa 

Ementa:  

Disciplina de tema variado, com desenvolvimento de tópicos especiais em análise 
ambiental, geoprocessamento, sensoriamento remoto, entre outros temas. 

Bibliografia: a ser adotada segundo temática abordada (tópicos especiais) 

Bibliografia básica:  

BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann. Sensoriamento remoto e SIG avançado: novos 
sistemas sensores – métodos inovadores. 2• ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007 

CROSTA, A. P. Processamento Digital de Imagens. Campinas: IG/UNICAMP, 1993.  

IBGE. Manual técnico em geociências: Introdução ao processamento digital de imagens. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2001. 91p. Disponível em: .  

http://www.planalto.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/


JENSEN, John R. Sensoriamento Remoto do Ambiente - Uma Perspectiva em Recursos 
Terrestres. 4ª ed. São José dos Campos SP: Parêntese, 2011.  

MOREIRA, M. A. Fundamentos de Sensoriamento Remoto e Metodologias de 
Aplicações. 4a Ed. Atual e ampl. Viçosa, MG: 2011, 422p. 

Bibliografia complementar: 

LIU, William Tse Horng. Aplicações de Sensoriamento Remoto. Campo Grande MS: 
Editora Uniderp, 2007.  

MENESES. P. R; ALMEIDA, T. de. Introdução ao processamento de imagens de 
Sensoriamento Remoto. Brasília: Ed. da UnB, 2012. 276p. Disponível em: < 
http://bbeletronica.cpac.embrapa.br/2012/livros/meneses_01.pdf>  

MENESES. P. R; MADEIRA NETTO, J. S. (org). Sensoriamento remoto refletância dos 
alvos naturais. Brasília: Ed. da UnB, 2001. v. 1. 262p.  

PONZONI, Flavio J.; SHIMABUKURO, Yosio E. Sensoriamento remoto no estudo da 
vegetação. São José dos Campos, SP: A Silva Vieira Ed., 2010. 

2. Disciplinas eletivas vinculadas a linha de Pesquisa Dinâmica 
Socioespacial 

2.1 Agroindústria e Modernização da Agricultura no Cerrado – 64h (04 créditos) 
Professor responsável: Ronan José Eustáquio 
         Manuel Calaça 

Ementa:  

Desenvolvimento do capitalismo no Brasil e da formação do Complexo 
Agroindustrial. As teorias sobre os complexos agroindustriais (CAI). A 
modernização da agricultura no cerrado e a integração com o CAI. O 
campesinato e a agroindústria em Goiás. 

Bibliografia: BÁSICA 

DAVIS, John H.; GOLDBERG, Ray A. A Concept of Agribusiness. Boston: Harvard University 
Graduate School of Business Administration, 1957. 

DELGADO, Guilherme Costa. Do capital financeiro na agricultura à economia do agronegócio: 
mudanças cíclicas em meio século (1965-2012). Porto Alegre: UFRGS, 2012.  

FAVARETO Arilson et. al. (Org.) Entre chapadas e baixões do Matopiba: dinâmicas territoriais e 
impactos socioeconômicos na fronteira da expansão agropecuária no cerrado. São Paulo: 
Prefixo Editorial 92545, 2019.  Disponível em: https://storage.googleapis.com/planet4-brasil-
stateless/2019/05/49824d91-entre-chapadas-e-baix%C3%B5es-do-matopiba_vers%C3%A3o-
ebook.pdf  

GRAZIANO DA SILVA, J;. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: Instituto de 
Economia, 1996. p. 1-40. 

GREEN, Raúl H.; SANTOS, Roseli Rocha. Brésil – un système agro-alimentaire en transition. 
CREDAL-IHEAL. Paris. 1993. 

MARTINS, José de. O cativeiro da terra. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  

MAZZALI, Leonel. O processo recente de reorganização agroindustrial: do complexo à 
organização “em rede”. São Paulo: Ed. Unesp, 2000. (Coleção Prisma) 

MÜLLER, Geraldo. Complexo Agroindustrial e modernização agrária. São Paulo: Hucitec, 1989. 

BORGES, Ronan E. No meio da soja, o brilho dos telhados: a implantação da Perdigão em 
Rio Verde (GO), transformações e impactos socioeconômicos e espaciais. 2006. 
220f.Dissertação (Tese Doutorado em Geografia), Universidade Estadual Paulista – IGCE. Rio 
Claro (SP). 2006. 



Bibliografia: COMPLEMENTAR 

ARAÚJO, Ney Bittencourt de; PINAZZA, Luiz Antônio e WEDEKIN, Ivan. Complexo 
Agroindustrial: o “agribusiness” brasileiro. Rio de Janeiro: Suma Econômica. Rio de Janeiro, 
1990. 235 p. 

ANDRADE, M. C. A questão do território no Brasil.2. ed.São Paulo: HUCITEC, 2004.135p. 

BELIK, Walter. Agroindústria e reestruturação industrial no Brasil: elementos para avaliação. 
In: RAMOS, Pedro e REYDON Bastiaan Philip (Orgs). Agropecuária e agroindústria no Brasil: 
ajuste, situação atual e perspectivas. Campinas: ABRA, 1995. 

CASTRO, Ana Célia; FONSECA, Maria da Graça D. A dinâmica agroindustrial do Centro-
Oeste. Brasília: IPEA, 1995. 

CLEPS JUNIOR, João. Dinâmica e estratégias do setor agroindustrial no cerrado: o caso 
do Triângulo Mineiro. 1998, 291p. Tese (Doutorado em Geografia), Universidade Estadual 
Paulista – Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Rio Claro (SP). 1998. 

GONÇALES, Claudecir. As políticas públicas, a modernização dos cerrados e o complexo 
soja no sul goiano: 1970-2005.  2008. 245f. Tese (doutorado) – Universidade Federal de 
Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Geografia. 

IBASE (Instituto Brasileiro de Analises Social e Econômico). A ocupação dos cerrados: Uma 
análise crítica. Setembro – 1986. 

INOCÊNCIO, Maria Erlan. As tramas do poder na territorialização do capital no cerrado: o 
PRODECER. Tese [Doutorado em Geografia] – Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Instituto 
de Estudos Socioambientais, 2010. 

MARAFON, Glaucio José. Industrialização da Agricultura e Formação do Complexo 
Agroindustrial no Brasil. Geo UERJ. Rio de Janeiro: UERJ, n. 3, p.7-21, jun., 1998. Disponível 
em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/geografia/0006.html. Acesso em: 10 mar. 
2014 

MENDONÇA, M. R. A urdidura espacial do capital e do trabalho no Cerrado do Sudeste 
Goiano. 2004. 457 f. Tese (Doutorado em Geografia). Presidente Prudente: FCT: UNESP, 2004. 

OLIVEIRA, A. R. de et al. A ocupação do Cerrado goiano pelo agronegócio canavieiro. Nera. 
Presidente Prudente, ano 21, n. 43, pp. 79-100 Mai-Ago./2018. Disponível em: 
https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/5525  

PAGE, Brian. Across the great divide: agriculture and industrial geografhy. Economic  

Geography. v. 72, nº 4, p. 376-397, 1996.  

PELÁ, Márcia; MENDONÇA, Marcelo Rodrigues. Cerrado Goiano: encruzilhada de tempos e 
territórios em disputa. In: PELÁ, Márcia; CASTILHO, Denis. (org.) Cerrados: perspectivas e 
olhares. Goiânia: Editora Vieira, 2010. 

PEIXINHO, Dimas. A dinâmica sócio-espacial do modelo técnico-produtivo da sojicultura 
no Cerrado e a formação dos centros dinâmicos: o caso de Rondonópolis (MT) e Rio Verde 
(GO). Tese (doutorado). UFRJ/ CCMN/Geografia Rio de Janeiro, 2006. 

PEIXOTO, Â. M. M; OLIVEIRA, A. R. de. Produção de alimentos, agricultura camponesa e 
soberania alimentar: o PAA no estado de Goiás, Confins [Online], 48 | 2020, posto online no dia 
08 dezembro 2020, consultado o 24 fevereiro 2021. URL: 
http://journals.openedition.org/confins/34041   

PEREIRA, Sebastião L.; XAVIER, Clésio L. (Org.). O agronegócio nas terras de Goiás. 
Uberlândia: ed. da UFU, 2003. p. 139-174. 

PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

RIBEIRO, Dinalva D. Modernização da agricultura e (re)organização do espaço no 
município de Jatai-GO. 2003. 96f. Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade Estadual 
Paulista – FCT. Presidente Prudente (SP). 2003.  

ROBERTS, Rebecca. Introduction: critical rural Geography. Economic Geography. v. 72,  

nº 4, p. 376-397, 1996.  



STEINBERGER, M. (Org). Território, estado e políticas públicas espaciais. Brasília, Ler 
Editora, 2013. 

 
2.2 As redes Urbanas e o Desenvolvimento Regional– 64h (04 créditos) 
Professores responsáveis: João Batista de Deus 

                           Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 

Ementa: 

Este curso discutirá o uso do território através dos objetos e ações que se articulam em 

verticalidades e horizontalidades, produzindo hierarquias entre os diversos núcleos 

urbanos. Estudaremos as verticalidades como resultado da modernização do território, 

cujo funcionamento está ligado a uma estrutura econômica dentro do processo de 

globalização, mas também analisaremos as relações contíguas, as horizontalidades e 

como a relação contraditória destas duas categorias geográficas se articulam 

contraditoriamente formando os lugares. As relações das redes urbanas serão 

analisadas tomando como exemplo o território Goiano, observando como a 

descentralização econômica incide sobre as estruturas materiais preexistentes em 

Goiás, transformando ou reforçando as antigas relações entre os núcleos urbanos, 

criando uma rede urbana altamente hierarquizada e complexa. 

Referências: 

AMADEO E, et alho Orçamento de renúncias fiscais e subsídios da união. Brasília: 

BNDES - Secretaria de política econômica, 2000. 

ANDRADE, T. A. & SERRA, R V. O recente desempenho das cidades médias no crescimento 
populacional urbano brasileiro. Rio de Janeiro: IPEA, Texto para discussão n.o 554, 1998. 

ASKIN, I. F. O problema do tempo. Rio de Janeiro: paz e terra, 1969. 

BENKO, G. Economia espaço e Globalização: na aurora do século XXI. São Paulo: Hucitec, 
1996. 

------------ Organização econômica do território: algumas reflexões sobre a evolução do século 
XX. In: SANTOS, M.; SIL VEIRA, M. L.; SOUZA, M. A. Território-globalização e fragmentação. 
São Paulo: Hucitec/Anpur, 1996. cap. 4, p. 51 - 71. 

BERTRAND, M. O homem c1ivado: a crença e o imaginário. In: SILVEIRA, P. & BERNARD, D. 
(org.). Elementos para uma teoria marxista da subjetividade. São Paulo: Vértice, 1989. Capo 10, 
p. 15 - 40. 

BONELLI, R & GONÇALVES, R Padrões de desenvolvimento industrial no Brasil-1980/95. Rio 
de Janeiro: IPEA, texto para discussão n.o 645, 1999. 

BRAUDEL, F. O espaço e a história no Mediterrâneo. São Paulo: Martins fontes, 1988. 

CASTELLS, M. A sociedade em redes. São Paulo. São Paulo: Paz e terra, 1999. Volume I. 

CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930 - 1970. São Paulo: 
Globa1lUNICAMP, 1985. 

CHEPTULIN, A. A dialética materialista: categorias e leis da dialética. São Paulo: Editora Alfa-
Omega, 1982. 

CORRÊA, R. L. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

COSTA, C. A economia contemporânea de Goiás. Goiânia: Editora O popular, 1987. 

DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua 
polarização. In: Nova economia. Belo Horizonte, n.o 1, v. 3, p.35 - 61, Set./1993. 

------------ Dinâmica regional recente da economia brasileira e suas perspectivas. Brasília: IPEA 
Texto para discussão n.o 375,1995. 

DINIZ, C. C.& CROECO, M, A Reestruturação econômica e impacto regional: o novo mapa da 



indústria brasileira. In: Nova economia. Belo Horizonte, n.o 1, v. 6, p:77-103, Jul../1996. 

DEUS, J. B. A urbanização em Goiás: o caso de Catalão. São Paulo, Dissertação de mestrado - 
USP, 1996 

ESTADO DE Goiás - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
Cenário Sócio-Econômico do Estado de Goiás: Mesoregião Sul Goiano. S. C. P., Goiânia, 1995. 

ESTADO DE Goiás SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
Anuário estatístico do estado de Goiás-1992. S. C. P., 1992. 

ESTADO DE Goiás SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
Anuário estatístico do estado de Goiás-1996. S. c. P., 1996. 

ESTEVAM, L. A O tempo da transformação: estrutura e dinâmica da formação econômica de 
Goiás. Campinas: Tese de Doutorado, UNICAMP, 1997 

GALINDO, O. & MONTEIRO DOS SANTOS, V. Centro-Oeste: evolução da Economia regional. 
In: AFFONSO, R. B. A & SILVA, P. L. B.(org.). Federalismo no Brasil: desigualdades regionais e 
desenvolvimento São Paulo: Fundap/Unesp, 1995. 

GIANNOTTI, J. A Trabalho e reflexão: ensaios para uma dialética da sociabilidade. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1984. 

GOLDSMITH, E. O comércio global e o ambiente, in:MANDER, J & GOLDSMITH, E (org.). 
Economia global economia local: a controvérsia, Lisboa: Instituto Piaget,1996. 

GOTTDIENER, M. A produção social do espaço urbano. São Paulo: EDUSP, 1993. 

GUIMARÃES NETO, L. Desigualdade regional e federalismo. In: AFFONSO, R. B. A & SILVA, 
P. L. B.(org.). Federalismo no Brasil: desigualdades regionais e desenvolvimento São Paulo: 
Fundap/Unesp, 1995. 

GUIMARÃES, E. M. & LEME, H. 1. Caracterização histórica e configuração espacial da estrutura 
produtiva do Conto-Oeste. In: Núcleo de estudos de população. Campinas: Unicamp, 1997. 
Volume 33. 

HARVEY, D. Condição pós-moderna. 7a edição. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

HOBSBAWM, E. O sentido de passado, in. Sobre a história, ensaios. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. 

IANNI, O. A era do globalismo. Editora Civilização Brasileira: 3a Edição, Rio de Janeiro, 1997. 

IPEA/IBGE/NESUR (IE-UNICAMP). Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil. São 
Paulo: Instituto de economia, 1999. Volume I. 

KARAVAEV, A Brasil passado e presente do Acapitalismo periférico: Moscou: Edições 
Progresso, 1987. 

KONDER,L. O futuro da filosofia da práxis: o pensamento de Marx no século XXI. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992. 

KOSIK, K. Dialética do concreto, Rio de Janeiro: Paz e terra, 1989. 

LIPIETZ, A O capital e seu espaço. São Paulo: Nobel, 1988. 

LEFEBVRE, H. O direito da cidade. São Paulo: Morais, 1991. 

------------ Lógicas formal/lógica dialética. 5ª Edição. Rio de Janeiro. 1991. 

------------ Problemas actais do marxismo. Portugal: Umeiro, S/D. 

------------ A cidade do capital, Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 

LOJKINE, J. O estado capitalista e a questão urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MARK, K. & ENGRLS, F. Ideologia Alemã, São Paulo: Hucitec, 1989. 

MARK, K. Para a crítica da economia política, São Paulo: Nova Cultural, 1986. 

MEELEAU-PONTY, M. Os pensadores. 28 Edição. São Paulo: Victor Civita, 1984. 

NORBERG-HODGE, H. Mudar de direção: da dependência global à interdependência local, in: 



MANDER, J & GOLDSMITH, E (org.). Economia global economia local: a controvérsia, Lisboa: 
Instituto Piaget, 1996. 

OLIVER, D. O espaço geográfico, 4ª Edição, São Paulo: Defel 1982. 

PACHECO. C. A Novos padrões de localização industrial? Tendências recentes do indicadores 
da produção e de investimento industrial. Brasília: IPEA. texto para discussão n.o 633, 1999. 

PENALVA SANTOS. A M. S. Reestruturação espacial e dinâmica econômica. Rio de Janeiro: 
Nemesis, texto para discussão 1998. 

ROSENTAL, M. M. & IUDIN, P. F. Dicionário filosófico. 2ª edição. Lisboa: Editorial Estampa, 
1972. 

SANTOS, M. Por uma geografia nova. 2ª Edição. São Paulo: Hucitec, 1980. 

------------ Espaço do cidadão, São Paulo: Nobel. 1987. 

------------ Espaço e método. 3ª Edição. São Paulo: Nobel, 1992. 

------------ Metamorfose do espaço habitado. 3ª edição. São Paulo: Hucitec, 1994a. 

------------ Por uma economia política da cidade. São Paulo: Hucitec, 1994b. 

------------ Técnico espaço tempo-Globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: 
Hucitec, 1994c. 

------------ O retomo ao território. In: SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L.; SOUZA. M. A Território-
globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994d. cap.1, p. 15-20. 

------------ A urbanização brasileira. 23 Edição. Hucitec: São Paulo, 1996a. 

------------ A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 1996b. 

------------ De Ia totalidad al lugar. Barcelona: Oikos-tau, 1996c. 

SARTRE, J-P. Questão de método. In PESSANHA, J. A. M: Os pensadores. São Paul&Nova 
cultural, 1987. p. 110-191. 

SASSEN, S. As cidades na economia mundial. Estúdio Nobel: São Paulo, 1998. 

SCHIFFER, S. R. São Paulo como pólo dominante do mercado nacional. In: DEÁK, C. & 
SCHIFFER, S. R. (org.) O processo de urbanização no Brasil. São Paulo, 1999. 

SILVEIRA, M. L. Um país, uma região: fim de século e modernidades na Argentina. 
Fapesp/Laboplan - USP: São Paulo, 1999. 

SOJA, E. W. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço em teoria social critica. Jorge 
Zahar: Rio de Janeiro, 1993. 

vÁZQUEZ, A. S. Filosofia da praxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

 
2.3 Espaço, Cultura e Diferença – 64h (04 créditos) 
Professores responsáveis: Alecsandro José Prudêncio Ratts 
                          Carlos Eduardo Santos Maia 

Ementa: 

Estudo da relações étnico-raciais, de gênero, sexualidade e práticas espaciais. 
Geografia e relações étnico-raciais. Geografia, gênero e sexualidade. Estudos culturais, 
teorias feministas, teoria e espacialidades. Corporeidade e trajetórias socioespaciais 
Corporeidade e interseccionalidade. Diferença, diferenciação e segregação. 

Referências:  

HISSA, Cássio E. V. A mobilidade das fronteiras: inserções da geografia na crise da 
modernidade. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002, p. 201-229. Capítulos: Fronteiras entre o 
saber e o fazer / A fronteira como condição da disciplina de do contato / Fronteiras 
intradisciplinares: geografias.  



PORTO GONÇALVES, Carlos Valter. A invenção de novas geografias. In: SANTOS, Milton et al. 
Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007, 
P. 375-409. 

MORAES, Antônio Carlos Robert. Ideologias geográficas. São Paulo: HUCITEC, Ed. 1996 [1ª. 
Ed. 1988], p. 15-35. Capítulos: A questão do sujeito na produção do espaço / Geografia e 
consciência do espaço. 

SILVA, Joseli Maria. Ausências e silêncios do discurso geográfico brasileiro: uma crítica feminista 
à geografia eurocêntrica. In: __________. (Org.) Geografias subversivas: discurso sobre espaço, 
gênero e sexualidades. Ponta Grossa: TODAPALAVRA, 2009, p. 55-91.  

SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo, EDUSP, 2004. Capítulos: O 
presente como espaço / Da sociedade à paisagem: o significado do espaço do homem. p. 13-
63.  

RAFFESTIN, Claude. O poder. In:_____. Por uma geografia do poder. São Paulo, Ática, 1993 
[1980], p. 50-64.  

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2004 [1979] 20ª. Ed., p.153-
165, 167-177. Capítulos: Sobre a Geografia / Genealogia e poder. Espaço e cultura  

GOMES, Paulo César da Costa. Identidade e exílio: fundamentos para a compreensão da 
cultura. Espaço e cultura. No. 5, Rio de Janeiro, NEPEC, 1996, p. 31-42.  

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura. In: __________ 
. Interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1989, p. 13-41.  

CANCLINI, Néstor Garcia. A cultura extraviada nas suas definições. In: __________ . Desiguais, 
diferentes e desconectados: mapas da interculturalidade. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2005, p.35-
53.  

GUPTA, Akhil & FERGUSON, James. Mais além da cultura. In: ARANTES, Antonio A . (Org.) O 
espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000, p. 30-49.  

CLIFFORD, James. Culturas viajantes. In: ARANTES, Antonio A. (Org.) O espaço da diferença. 
Campinas: Papirus, 2000, p. 50-79.  

MARCUS, George. Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etnografias 
sobre a modernidade no final do século xx, a nível mundial. Revista de Antropologia 34, 1991, p. 
197-221.. LORDE, Audre. Edad, raza, clase y sexo: las mujeres redefinen la diferencia. In: 
________. La hermana, la extranjera. Madrid: Horas y Horas, 2003 [1980]. p. 121-135.  

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: SILVA, Luiz Antônio Machado et 
all. Ciências Sociais Hoje 2: movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos. 
Brasília, ANPOCS, p. 223-244. J 

ACKSON, Peter. The idea of “race” and the geograpfhy of racism. In: _________. Race & Racism: 
Essays on Social Geography. London, Allen & Unwin, 1987, p. 03-18. Pensamentos e 
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Ementa:  

Os pressupostos da globalização: relações lugar/globalização. Territorialidade e 

processos de territorialização. Território e suas vias de acepções. Cultura, Identidade e 
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Ementa:  

O imaginário da cidade. A cidade e a temporalidade. As múltiplas imagens urbanas e a 

sua relação com a memória; imagens, metáforas e narrativas da cidade. Formas do 

imaginário urbano – a literatura e a cidade; a pintura e a cidade; a fotografia e a cidade; 

a arquitetura e a cidade – a arte urbana. A cidade que habitamos e os sentidos. A cidade 

e as sensibilidades culturais contemporâneas. 
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CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da 

comunicação. São Paulo: Studio Nobel, 2004. FABRIS, Annateresa. Fragmentos 

urbanos: representações culturais. São Paulo: Studio Nobel (coleção cidade aberta), 

2000. 

OLALQUIAGA, Celeste. Megalópolis: sensibilidades culturais contemporâneas. São 

Paulo: Studio Nobel, 1998.  



SILVA, Valéria Cristina Pereira da Silva; CARRETO, Carlos Fonseca Clamote. O espaço 

é a flor azul do imaginário: Gaston Bachelard e Walter Benjamin em Paris – a descoberta 

de uma paisagem literária », Confins [En ligne], 46 | 2020, mis en ligne le 24 juin 2020, 

consulté le 02 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/confins/30787  

SILVA, Valéria Cristina Pereira da. Viagem e memória em Veneza: o imaginário da 

cidade entre a água e os sonhos. Revista Memorare – Universidade do Sul de Santa 

Catarina, Tubarão - Santa Catarina, v. 4, n. 2, p. 170-191, maio/ago 2017. Especial 

Dossiê II “Imaginário e Cotidiano” Disponível em: 

http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/issue/view/243/showTo

c  

SILVA, Valéria Cristina Pereira da. A imagem e o imaginário da cidade paradigmática: 

uma leitura do espaço tempo no filme Meia Noite em Paris. Revista Internacional de la 

Imagen. CG Publisher. Champaign, IL, USA. vol. 2, n. 1, p. 51-63, 2015. Disponível em: 

http://ijxes.cgpublisher.com/product/pub.218/prod.25 

2.6 O Processo de Urbanização em Áreas do Cerrado – 64h (04 créditos) 

Professores responsáveis: Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 
 João Batista de Deus 
  Eguimar Felício Chaveiro 

Ementa:  

Transformações sócio/espaciais. Urbanização e a constituição das redes nas áreas de 
cerrado. A rede urbana no cerrado: novas configurações. CIDADES PLANEJADAS DO 
CERRADO 

Bibliografia: 

AFFONSO, Rui B.e SILVA Pedro. L. B.(organizadores) . Desigualdades regionais e 
Desenvolvimento . São Paulo: FUNDAP/UNESP,1995, p. 157-194  

ANDRADE, Manuel C. A Questão do Território no Brasil. Hucitec, São Paulo-Recife, 
1995. AUBERTIN , C. (org.) Fronteiras. Brasília: ed. UNB, 1988.  

AVELAR, Gilmar .Desenvolvimento Capitalista e Apropriação Desigual do espaço 
Agrário em Goiandira – Go. Goiânia: UFG/IESA, 1999.  

BARREIRA, Celene C Vão do Paranã - a estruturação de um território regional. USP, 
São Paulo, 1997. 

BARREIRA, Celene C. M. - O Papel de Pierre Monbeig na Análise da Ocupação da 
Frente Pioneira do Centro-Oeste (1930-1940) in Boletim Goiano de Geografia . Ed. UFG 
, 15(1), p.89-107, Goiânia, 1985. 

BARREIRA, Celene C. M. Região da Estrada do Boi: Usos e Abusos da Natureza, 
Goiânia:Cegraf, 1992. 

BECKER, B. K. e EGLER, C. G. Brasil Uma Nova Potência Regional na Economia 
Mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994 p. 123-256.  

BECKER, B. K. et alii (orgs.) Tecnologia e gestão do território. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 1988. 

BENEVIDES, M. V. O governo Kubischek: desenvolvimento econômico e estabilidade 
política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.  

BORGES, Barsanulfo G. - Goiás Nos Quadros da Economia Nacional – 1930-1960 . 
Goiánia: Editora da UFG, 2000.  

http://journals.openedition.org/confins/30787
http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/issue/view/243/showToc
http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/issue/view/243/showToc


BRANDÃO, Carlos. Triângulo Mineiro: capital comercial, geopolítica e agroindústria. 
Belo Horizonte. Dissertação de mestrado, CEDEPLAR/UFMG, 1989.  

CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito. Sâo Paulo: José Olímpio, 1964, p.18-
66  

CANO, Wilson .Reflexões sobre o Brasil e a Nova (des)ordem Internacional. Campinas: 
ed. UNICAMP.1995, p.153-171.  

CARLEIAL, L., NABUCO, M. R. (orgs.) Transformações na divisão inter-regional do 
trabalho no Brasil. Belo Horizonte: CEDEPLAR/ANPEC, 1989. CASSETI, V. Algumas 
considerações a respeito da Estrutura Geológica e níveis de Aplainamento na Seção 
meridional do estado de Goiás. Texto mimeografado, 1983.  

CASTRO, I. et alli. Brasil – Questôes atuais do Território. Rio deJaneiro: Bertrand,1995 
p.185-219. 

CASTRO, I. et alli. Redescobrindo o Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand, 1999, p. 73-99.  

CAVALCANTI, Clóvis. Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas 
Públicas . São Paulo: Cortez, 1997. 

 CHAVEIRO, Eguimar F. Goiânia, Uma Metrópole em Travessia. Tese de 
Doutoramento, São Paulo, USP, 2001.  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL. Caracterização do 
território e da população do Distrito Federal. Brasília: CODEPLAN, 1984. CORRÊA, 
Roberto L. A rede urbana. São Paulo: Ática, 1989. _____, A urbanização nas áreas de 
cerrado, 1994, mimeo.  

CRISTOFOLETTI, A. Considerações a propósito da Geografia Física dos cerrados. Not. 
Geomorfológicas, Campinas, 6(11);5-32, 1966.  

CURY, Roberto. Migrações internas no Triângulo Mineiro: análise demográfica e 
econômica- 1960-70. Belo Horizonte. Dissertação de mestrado, CEDEPLAR/UFMG, 
1985. 

DUARTE, Luiz Sérgio. Relações Cidade- Campo : Fronteiras , Goiânia: Editora da UFG, 
2000. FREITAS, P. R.; SAMPAIO, R. C. Sinopse do diagnóstico sócio-econômico do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uberlândia: UFU, 1985.  

GOIÁS. Goiás Uma Nova Fronteira Humana. Conselho de Imigração e Colonização, Rio 
de Janeiro, 1940. 

GUIMARÃES, Eduardo N. Infra-estrutura pública e movimentos de capitais, a inserção 
do Triângulo Mineiro na divisão inter-regional do trabalho. Belo Horizonte. Dissertação 
de mestrado, CEDEPLAR/UFMG, 1990.  

HAESBART, Rogério. Gaúchos no nordeste: modernidade, desterritorialização e 
identidade. São Paulo. Tese de doutorado, FFLCH/USP, 1995.  

HISSA, Cássio E. V. A Mobilidade das Fronteira. Belo Horizonte: Editora de UFMG, 
2002.  

HOLSTON, James. A cidade modernista. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.  

LAVINAS, Lena (org.) A urbanização da fronteira. Rio de Janeiro, Série monográfica-
Publipur, 5, 1987, 2 volumes.  

LAVINAS, Lena et alli. Reestruturação do espaço Urbano e regional no Brasil. São 
Paulo: HUCITEC,1993, p.35-57.  

LIMA FILHO, Manuel Ferreira .Pioneiros da Marcha para o Oeste : Memória e Identidade 
na Fronteira do Médio Araguaia. Brasília: UNB, 1998.  



MALHEIROS, Roberto. A Rodovia e os Corredores de Migração da Fauna do Cerrado. 
Goiânia: UFG/IESA, 1997.  

MARTINS, José de Souza. Fronteira - a degradação do outro nos confins do humano. 
Hucitec. São Paulo, 1997, p.145-203.  

MELLO, Marcelo .Luziânia: A Fragmentação Territorial de um Município do entorno de 
Brasília. Goiânia: UFG/IESA, 1999.  

MONBEIG P. Ensaios de Geografia Humanas Brasileira.Sâo Paulo: Martins Fontes: São 
Paulo, 1940, p.73-100  

MONBEIG, P. Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. Sâo Paulo:HUCITEC, 1998, p. 
125-137 

NASCIMENTO, M. A. L. S. do. Geomorfologia do Estado de Goiás. Bol. Goiano de 
Geografia, Goiânia, 12(1);1-22, 1992.  

PIQUET, Rosélia, RIBEIRO, Ana Clara. Brasil: Território da desigualdade. Rio de 
Janeiro: 1991, p.69-82. SANTOS FILHO, Milton, et alii. A modernização do campo nos 
cerrados baianos In: Espaço & Debates. São Paulo, NERU, 25 (63-760 , 1988.  

SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil Território eSociedade no Início do 
SéculoXXI .Rio de Janeiro ; Record, 2001.  

SHIKI, Shigeo e SILVA, José Graziano e ORTEGA, Antonio César (organizadores). 
Agricultura, MeioAmbiente e Sustentabilidade do Cerrado Brasileiro, Uberlândia: 
FAPEMIG, 1997.  

WAIBEL, Leo. Capítulos de Geografia Tropical e do Brasil, IBGE, Rio de Janeiro,1979, 
279-312.  

WEGNER, Roberto. A Conquista do Oeste – a fronteira na obra de Sérgio Buarque de 
Holanda. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. WWF. De Grão em Grão o Cerrado Perde 
Espaço, Brasília: WWF, 1995. WWF. Expansão Agrícola e Perda da Biodiversidade no 
Cerrado: Origens históricas e o papel do comércio internacional. (coordenação: Robert 
Buschbacher). Brasília: WWF Brasil, 2000. 

 
2.7 Tópicos Especiais em Dinâmica Socioespacial – 64h (04 créditos) 
Professor responsável: Manoel Calaça 

      Adriano Rodrigues de Oliveira 
      Denis Castilho  

                              Marcelo Rodrigues Mendonça 
                                          Alecsandro José Prudêncio Ratts 

Ementa:  

Disciplina de tema variado, com desenvolvimento de tópicos especiais de Geografia 
Humana, Geografia e Cultura, Planejamento Urbano, Geografia Regional, Geografia e 
Movimentos Sociais, entre outros. 

Bibliografia: 

ARANTES, Pedro. O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do Bid para as 
cidades. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
FAU-USP, n. 20, p. 60-75, 2006. 

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. 
Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: Editora Unesp, 1996. 

BIENEFELD, Manfred. Suppressing the double movement to secure the dictatorship of 
finance. In: BUGRA, Ayse; AGARTAN, Kaan. Reading Karl Polanyi for the Twenty-First 
Century: market economy as a political project. New York: Palgrave Macmillan, 2007. 



BRAGA, José Carlos de Souza. Financeirização global – O padrão sistêmico de riqueza 
do capitalismo contemporâneo. In: TAVARES, Maria da Conceição; FIORI, José Luís. 
Poder e dinheiro: uma economia política da globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. 

BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. 

BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIlI: I. 
As estruturas do cotidiano; II. Os jogos da troca; III. O tempo do mundo. São Paulo: 
Martins Fontes, 1995. 3v. 

CHRISTOPHERS, Brett. Revisiting the urbanization of capital. Annals of the Association 
of American Geographers, v. 101, n. 6, p. 1.347-1.364, 2011. 

CHRISTOPHERS, Brett. The limits to financialization. Dialogues in Human Geography, 
v. 5, n. 2, p. 183-200, 2015. 

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. 

FERNANDEZ, Rodrigo; AALBERS, Manuel. Financialization and housing: between 
globalization and varieties of capitalism. Competion & Change, v. 20, n. 2, p. 71-88, 
2016. 

FIORI, José Luis. A propósito de uma construção interrompida. Economia e Sociedade, 
v. 9, n.1, p. 1-19, 2000. 

FOX GOTHAM, Kevin. Creating Liquidity out of Spatial Fixity: The Secondary Circuit of 
Capital and the Subprime Mortgage Crisis. International Journal of Urban and Regional 
Research, v. 33, n. 2, p. 355-371, 2009. 

GARCÍA-LAMARCA, Melissa ;KAIKA, Maria. “Mortgaged lives”: the biopolitics of debt 
and housing financialisation. Transactions of the Institute of British Geographers, v. 41, 
n. 3, p. 313-327, 2016. 

GOMES, Helder (Org.). Especulação e lucros fictícios. São Paulo: Outras Expressões, 
2015. 

HARVEY, David. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. 

HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2005. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. São Paulo: Loyola, 2008. 

LAGNA, Andrea. Derivatives and the financialisation of the Italian State. New Political 
Economy, v. 21, n. 2, p. 167-189, 2016. 

TAYLOR, Peter J. et al. Explosive city growth in the modern world-system: an initial 
inventory derived from urban demographic changes. Urban Geography, v. 31, n. 7, p. 
865- 884, 2010. 

TOPALOV, Christian. Capital et proprieté foncière: introduction a l’étude des politiques 
foncières urbaines. Paris: Centre de Sociologie Urbaine, 1973. 

WALLERSTEIN, Immanuel. Impensar a ciência social: os limites dos paradigmas do 
século XIX. São Paulo: Ideias e Letras, 2006 (Capítulos 1 e 10). 

WANG, Yingyao. The rise of the “shareholding state”: financialization of economic 
management in China. Socio-Economic Review, v. 13, n. 3, p. 603-625, 2015. 

3. Disciplinas eletivas vinculadas a linha de Ensino e Aprendizagem em 
Geografia 
 

3.1 Formação de Professores em Geografia – 64h (04 créditos) 



Professores responsáveis: Adriana Olívia Alves 

                        Vanilton Camilo de Souza 

             Miriam Aparecida Bueno Ementa 
Ementa:  

O problema da formação docente em Geografia: desafios, demandas e fragilidades. A 

Didática na formação inicial e continuada em Geografia. Elementos teórico-

metodológicos da Geografia Escolar Crítica. Experiências de Formação Docente crítica 

na Geografia. 

Bibliografia:Básica: 

SHULMAN, Lee S. Conhecimento e ensino: fundamentos para a nova reforma. 
Tradução de Leda Beck. Cadernos Cenpec, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 196-229, dez. 2014. 

Carlos Marcelo. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. s í s i f o / r e 
v i s t a d e c i ê n c i a s d a e d u c a ç ã o · n .º 8 · j a n / a bril 09 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/29247/Desenvolvimento_profissional_docent
e.pdf?seq uence=1&isAllowed=y 

Maria do Céu Roldão. Função docente: natureza e construção do conhecimento 
profissional. Rev. Bras. Educ. vol.12 no.34 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2007. 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413- 24782007000100008&script=sci_arttext. 

Vigotski, L.S. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: Lev 
Semenovich Vigotskii Alexander Romanovich Luria Aléxis N. Leontiev. linguagem, 
desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone editora, 2010. 103 a 118. 
https://www.unifal-
mg.edu.br/humanizacao/wpcontent/uploads/sites/14/2017/04/VIGOTSKI-Lev-
Semenovitch-LinguagemDesenvolvimento-e-Aprendizagem.pdf 

Cavalcanti. Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma contribuição 
de Vygotsky ao ensino de geografia. Cadernos Cedes, 2005 - SciELO Brasil 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101- 32622005000200004&script=sci_arttext 

Suzana Ribeiro Lima Oliveira. Formação de profissionais em geografia: diálogo com as 
experiência. Tese Doutorado.. 
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/5864/5/Tese%20- 
%20Suzana%20Ribeiro%20Lima%20Oliveira%20-%202016.pdf. 

Cavalcanti. Formação inicial e continuada em Geografia: trabalho pedagógico, 
metodologias e reconstrução do conhecimento http://nepeg.com/livros/formacao-de-
professores/ 

Cavalcanti. A METRÓPOLE EM FOCO NO ENSINO DE Geografia: o que/para que/para 
quem ensinar? Assis, Cavalcanti e Souza (Orgs.). Ensino de Geografia e Metrópole. 
Goiânia: Gráfica e Editora América, 2014. 

Maria Betanha Cardoso Barbosa. O conhecimento dos professores em formação inicial 
e suas experiências formativas com o conteúdo cidade. Tese Doutorado. p 156-174. 
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8850/5/Tese%20- 
%20Maria%20Betanha%20Cardoso%20Barbosa%20-%202018.pdf 

Bibliografia Complmentar: 

Callai, H.. O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA. Revista Geográfica de América Central Número Especial EGAL, 2011- 
Costa Rica II Semestre 2011 pp. 1-20. 
https://www.redalyc.org/pdf/4517/451744820036.pdf 

Grossman, Pamela L.; Wilson, Suzzane M.; Shulman, Lee S. Profesores de sustancia: 
el conocimiento de la materia para enseñanza Profesorado. Revista de Currículum y 

https://www.unifal-mg.edu.br/humanizacao/wpcontent/uploads/sites/14/2017/04/VIGOTSKI-Lev-Semenovitch-LinguagemDesenvolvimento-e-Aprendizagem.pdf
https://www.unifal-mg.edu.br/humanizacao/wpcontent/uploads/sites/14/2017/04/VIGOTSKI-Lev-Semenovitch-LinguagemDesenvolvimento-e-Aprendizagem.pdf
https://www.unifal-mg.edu.br/humanizacao/wpcontent/uploads/sites/14/2017/04/VIGOTSKI-Lev-Semenovitch-LinguagemDesenvolvimento-e-Aprendizagem.pdf
http://nepeg.com/livros/formacao-de-professores/
http://nepeg.com/livros/formacao-de-professores/
https://www.redalyc.org/pdf/4517/451744820036.pdf


Formación de Profesorado, vol. 9, núm. 2, 2005, p. 0 Universidad de Granada Granada, 
España. 

Lana de Souza Cavalcanti. Bases teórico metodológicas da Geografia: uma referência 
para formação e prática de ensino. 
http://nepeg.com/newnepeg/wpcontent/uploads/2014/04/LIVRO-
FORMA%C3%87%C3%83O-DE-PROFESSORESCONCEP%C3%87%C3%95ES-E-
PR%C3%81TICAS-2006.pdf  

Vanilton Camilo de Souza. FUNDAMENTOS TEÓRICOS, EPISTEMOLÓGICOS E 
DIDÁTICOS NO ENSINO DA GEOGRAFIA: bases para formação do pensamento 
espacial crítico. Rev. Bras. Educ. Geog., Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 47-67, jan./jun., 
2011. 

Maria Isabel da Cunha. O tema da formação de professores: trajetórias e tendências do 
campo na pesquisa e na ação. https://www.scielo.br/pdf/ep/v39n3/aop1096.pdf 

Porlán Ariza, R.; Rivero García, A.; Martín del Pozo, Rosa. «Conocimiento profesional y 
epistemología de los profesores I: Teoría, métodos e instrumentos». Enseñanza de las 
ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, [en línea], 1997, Vol. 15, n.º 
2, pp. 155-71, https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/21488 [Consulta: 
5-07-2020]. 

Osmarina Blocka *; Rita Buzzi Rauscha. Saberes Docentes: Dialogando com Tardif, 
Pimenta e Freire. UNOPAR Cient., Ciênc. Human. Educ., Londrina, v. 15, n. 3, p. 249-
254, Out. 2014.  

Aliana Anghinoni Cardoso; Mauro Augusto Burkert Del Pino; Caroline Lacerda Dorneles. 
OS SABERES PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES NA PERSPECTIVA DE 
TARDIF E GAUHIER: CONRIBUIÇÕES PARA O CAMPO DE PESQUISA SOBRE OS 
SABERES DOCENTES NO BRASIL. 
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/668/5
56. 

 Marli André. Formação de professores: a constituição de um campo de estudos. 
Educação, Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 174-181, set./dez. 2010. 
file:///C:/Users/Vanilton/Downloads/8075-28125-1- PB%20(1).pdf. 

José Carlos Libâneo e Raquel A. M. da Madeira Freitas. Relações entre teorias 
pedagógicas e teorias do conhecimento. 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/home/disciplina.asp?key=5146&id=3552. 

Suzana Ribeiro Lima de Oliveira e Robson Alves dos Santos. Paradigmas educacionais 
e suas influências na formação e na prática pedagógica de professores. Revista 
Interface, Edição nº 10, dezembro de 2015 – p. 251-261. 

3.2 Linguagem Cartográfica e sua Aplicação no Ensino e na Pesquisa Geográfica 
- 64h (04 créditos) 
Professores responsáveis:  Denis Richter 

                                               Miriam Aparecida Bueno 

Ementa: 

A cartografia no contexto das linguagens verbais e não-verbais. Contribuições dos 

estudos semióticos/semiológicos, de percepção visual e de cognição. Cartografia como 

meio/processo de comunicação. A semiologia gráfica e a análise da informação. 

Construção e uso de representações cartográficas na pesquisa geográfica. As 

especificidades da linguagem cartográfica aplicada ao ensino-aprendizagem de 

Geografia. 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/668/556
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/668/556
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/home/disciplina.asp?key=5146&id=3552


Bibliografia Básica: 

HARLEY, J.Brian. A nova história da cartografia. In: O Correio da Unesco, v. 19, n. 8, 

pp. 4-9, 1991. 

BROTTON, Jerry. Uma história do mundo em doze mapas. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

p. 07-24.  

LÓPES VÍLCHEZ, Inmaculada. Imagen del poder. In: CABEZAS GELABERT, L. e 

LÓPES VÍLCHEZ, I. Dibujo y territorio. Madrid: Cátedra, 2015. p. 217-241.  

GRANHA, G.S.P.; SILVA, L.F.C.F. & RIO, G.A.P. A relevância dos mapas nas diferentes 

correntes da Geografia. In: SANTOS, Clézio dos (org.). Cartografia geográfica e 

representação gráfica. Nova Iguaçu: Agbook, 2015. p. 09-23. Disponível em: 

https://books.google.com.br/ 

books?hl=ptBR&lr=&id=Ur9jDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&ots=FJ5XPjq4jJ&sig=nhkxb

T3OCaNDULHI0V WOL7q-neI#v=onepage&q&f=false. Acesso em 03 de mar de 2020. 

5. LÉVY, J. Uma virada cartográfica? In: ACSELRAD, H. (org.). Cartografias sociais e 

território. Rio de Janeiro: UFRJ/IPPUR, 2008. p. 153-167. 

Bibliografia Complementar: 

CAZETTA, Valéria. Aproximações e distanciamentos entre a linguagem cartográfica e 

outras linguagens. In: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XIV, 

n. 847, 2009. Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-847.htm. Acesso em 03 de 

mar de 2020. 7.  

MARTINELLI, Marcello & GRAÇA, Alan José Salomão. Cartografia Temática: uma breve 

história repleta de inovações. In: Revista Brasileira de Cartografia, n. 67, vol. 04, 2015. 

p. 913-928. Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/ view/49128/26220. 

Acesso em 03 de mar de 2020. 
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3.3 Espaço Urbano, cidadania e Dinâmica Cultural – 64h (04 créditos) 
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ensino e aprendizagem da Geografia, educação ambiental, cartografia escolar, 
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3.5 Projetos de Pesquisa – 64h (04 créditos) 
Professores responsáveis: Carlos Eduardo Santos Maia 
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Estudo dos fundamentos teórico-metodológicos da Geografia Humana e da Geografia 

Física, moderna e contemporânea. A questão da linguagem geográfica: conceitual e 
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KARLA MARIA SILVA DE FARIA (64h) e
CELENE CUNHA MONTEIRO A BARREIRA
(64h)
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GEOG0470 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM GEOGRAFIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2017.2 Turma A ADRIANA OLIVIA ALVES (64h) e VANILTON
CAMILO DE SOUZA (64h) Regular CONSOLIDADA 6M1234

INSTITUTO
DE
ESTUDOS
SÓCIO
AMBIENTAIS
(IESA)

12/50 alunos

GEOG0472 - PROJETO DE PESQUISA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2017.2 Turma A A DEFINIR Regular CONSOLIDADA 2M1234

Instituto de
Estudos
Sócio
Ambiental
(IESA)

11/50 alunos

GEOG0465 - SENSORIAMENTO REMOTO E MEIO AMBIENTE (PÓS-GRADUAÇÃO)

2017.2 Turma A LAERTE GUIMARAES FERREIRA JUNIOR
(64h) Regular CONSOLIDADA 3T23456

Instituto de
Estudos
Sócio
Ambiental
(IESA)

8/50 alunos

GEOG0476 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (AGRICULTURA E CAPITALISMO
NO BRASIL) (PÓS-GRADUAÇÃO)

2017.2 Turma A ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (64h) Regular CONSOLIDADA 3M2345 Auditório do
IESA 13/50 alunos

GEOG0468 - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2017.2 Turma A MANUEL EDUARDO FERREIRA (64h) Regular CONSOLIDADA 6T3456 LAPIG 11/50 alunos

GEOG0479 - URBANIZAÇÃO DO CERRADO (PÓS-GRADUAÇÃO)

2017.2 Turma A EGUIMAR FELICIO CHAVEIRO (64h) Regular CONSOLIDADA 567M2345

INSTITUTO
DE
ESTUDOS
SÓCIO
AMBIENTAIS
(IESA)

7/50 alunos
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Nível: STRICTO SENSU

Ano-Período: 2018  . 1

Unidade: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - GEOG - Goiânia

Código do
componente:

Código da turma:

Local:

Horário:

Nome do
componente:

Nome do docente:

Situação: ABERTA

Tipo: TODAS

Modalidade de
ensino: TODAS

Somente turmas vinculadas ao Convênio Probásica

Exibir resultado da consulta em formato de relatório

Ordenar por: Ordenar por Componente C

Buscar Cancelar

: Visualizar Menu

T����� E���������� (4)

Ano
Período Docente(s) Tipo Situação Horário Local Mat./Cap.

GEOG0470 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM GEOGRAFIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.1 Turma A LUCINEIDE MENDES PIRES E SILVA (64h) e
MIRIAM APARECIDA BUENO (64h) Regular CONSOLIDADA 2M12345

INSTITUTO
DE
ESTUDOS
SÓCIO
AMBIENTAIS
(IESA)

13/25 alunos

GEOG0488 - IDENTIDADE, TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.1 Turma A A DEFINIR Regular CONSOLIDADA

Instituto de
Estudos
Sócio
Ambiental
(IESA)

18/50 alunos

GEOG0137 - TEORIA E MÉTODOS EM GEOGRAFIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.1 Turma A ANA CRISTINA DA SILVA (64h) e
GUILHERME TAITSON BUENO (64h) Regular CONSOLIDADA 3T123456

Instituto de
Estudos
Sócio
Ambiental
(IESA)

30/80 alunos

GEOG0491 - TÓPICOS ESPECIAIS: GEODIVERSIDADE, GEOCONSERVAÇÃO E GEOTURISMO (PÓS-
GRADUAÇÃO)

2018.1 Turma A CLAUDIA VALERIA DE LIMA (64h) Regular CONSOLIDADA

Instituto de
Estudos
Sócio
Ambiental
(IESA)

24/30 alunos
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Nível: STRICTO SENSU

Ano-Período: 2018  . 2

Unidade: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - GEOG - Goiânia

Código do
componente:

Código da turma:

Local:

Horário:

Nome do
componente:

Nome do docente:

Situação: ABERTA

Tipo: TODAS

Modalidade de
ensino: TODAS

Somente turmas vinculadas ao Convênio Probásica

Exibir resultado da consulta em formato de relatório

Ordenar por: Ordenar por Componente C

Buscar Cancelar

: Visualizar Menu

T����� E���������� (9)

Ano
Período Docente(s) Tipo Situação Horário Local Mat./Cap.

GEOG0469 - AMBIENTE E APROPRIAÇÃO DE REGIÕES DO CERRADO (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A

GISLAINE CRISTINA LUIZ (64h),
IVANILTON JOSE DE OLIVEIRA (64h) e
RUSVENIA LUIZA BATISTA RODRIGUES
DA SILVA (64h)

Regular CONSOLIDADA 2T2345
Instituto de
Estudos
Socioambientais

26/50 alunos

GEOG0489 - ANÁLISE AMBIENTAL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A KARLA MARIA SILVA DE FARIA (64h) e
MAXIMILIANO BAYER (64h) Regular CONSOLIDADA 6M2345

Instituto de
Estudos
Socioambientais

8/50 alunos

GEOG0497 - AS REDES URBANAS E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A JOAO BATISTA DE DEUS (64h) Regular CONSOLIDADA
Instituto de
Estudos
Socioambientais

6/50 alunos

GEOG0126 - ESPAÇO, CULTURA E DIFERENÇA RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS, DE GÊNERO,
SEXUALIDADE E PRÁTICAS ESPACIAIS (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A ALECSANDRO JOSE PRUDENCIO RATTS
(64h) Regular CONSOLIDADA

Instituto de
Estudos
Socioambientais

6/25 alunos

GEOG0487 - O IMAGINÁRIO DA CIDADE (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A VALERIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
(64h) Regular CONSOLIDADA 4T23456

Instituto de
Estudos
Socioambientais

7/50 alunos

GEOG0472 - PROJETO DE PESQUISA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A A DEFINIR Regular CONSOLIDADA
Instituto de
Estudos
Socioambientais

16/50 alunos

GEOG0495 - TEORIAS E TÉCNICAS EM CLIMATOLOGIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A JULIANA RAMALHO BARROS (64h) Regular CONSOLIDADA 3T23456
Instituto de
Estudos
Socioambientais

7/50 alunos

GEOG0496 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (ECOLOGIA POLÍTICA) (PÓS-
GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A MAURICIO GONSALVES TORRES (64h) e
MANOEL CALACA (64h) Regular CONSOLIDADA 3T1234

Instituto de
Estudos
Socioambientais

8/50 alunos

GEOG0468 - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2018.2 Turma A ALEX MOTA DOS SANTOS (64h) e
FABRIZIA GIOPPO NUNES (64h) Regular CONSOLIDADA 6T3456

Instituto de
Estudos
Socioambientais

8/50 alunos
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Nível: STRICTO SENSU

Ano-Período: 2019  . 1

Unidade: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - GEOG - Goiânia

Código do
componente:

Código da turma:

Local:

Horário:

Nome do
componente:

Nome do docente:

Situação: ABERTA

Tipo: TODAS

Modalidade de
ensino: TODAS

Somente turmas vinculadas ao Convênio Probásica

Exibir resultado da consulta em formato de relatório

Ordenar por: Ordenar por Componente C

Buscar Cancelar

: Visualizar Menu

T����� E���������� (5)

Ano
Período Docente(s) Tipo Situação Horário Local Mat./Cap.

GEOG0498 - ESPAÇO URBANO, CIDADANIA E DINÂMICA CULTURAL (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.1 Turma A LANA DE SOUZA CAVALCANTI (64h) e
VANILTON CAMILO DE SOUZA (64h) Regular CONSOLIDADA 3T3456

Instituto de
Estudos
Socioambientais

17/50 alunos

GEOG0472 - PROJETO DE PESQUISA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.1 Turma A CARLOS EDUARDO SANTOS MAIA (64h) Regular CONSOLIDADA
Instituto de
Estudos
Socioambientais

15/30 alunos

GEOG0137 - TEORIA E MÉTODOS EM GEOGRAFIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.1 Turma A

ELIANA MARTA BARBOSA DE MORAIS
(16h), EGUIMAR FELICIO CHAVEIRO
(24h) e GUILHERME TAITSON BUENO
(24h)

Regular CONSOLIDADA 2T3456
Instituto de
Estudos
Socioambientais

40/50 alunos

GEOG0499 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE AMBIENTAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA (TRATAMENTO DIGITAL DA IMAGEM) (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.1 Turma A MARCOS PAULINO RORIZ JUNIOR (64h) e
FABRIZIA GIOPPO NUNES (64h) Regular CONSOLIDADA 6M2345

Instituto de
Estudos
Socioambientais

13/50 alunos

GEOG0500 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (REDES E PRODUÇÃO DO
TERRITÓRIO) (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.1 Turma A DENIS CASTILHO (64h) Regular CONSOLIDADA 4T3456
Instituto de
Estudos
Socioambientais

27/50 alunos
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Nível: STRICTO SENSU

Ano-Período: 2019  . 2

Unidade: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - GEOG - Goiânia

Código do
componente:

Código da turma:

Local:

Horário:

Nome do
componente:

Nome do docente:

Situação: ABERTA

Tipo: TODAS

Modalidade de
ensino: TODAS

Somente turmas vinculadas ao Convênio Probásica

Exibir resultado da consulta em formato de relatório

Ordenar por: Ordenar por Componente C

Buscar Cancelar

: Visualizar Menu

T����� E���������� (5)

Ano
Período Docente(s) Tipo Situação Horário Local Mat./Cap.

GEOG0469 - AMBIENTE E APROPRIAÇÃO DE REGIÕES DO CERRADO (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.2 Turma A
IVANILTON JOSE DE OLIVEIRA (64h) e
RUSVENIA LUIZA BATISTA RODRIGUES
DA SILVA (64h)

Regular CONSOLIDADA 2T1234
Instituto de
Estudos
Socioambientais

33/50 alunos

GEOG0505 - O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DO CERRADO (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.2 Turma A
BEATRIZ RIBEIRO SOARES (64h),
CELENE CUNHA MONTEIRO A BARREIRA
(64h) e JOAO BATISTA DE DEUS (64h)

Regular CONSOLIDADA
Instituto de
Estudos
Socioambientais

16/25 alunos

GEOG0502 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (ÁFRICA E DIÁSPORA
AFRICANA) (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.2 Turma A ALECSANDRO JOSE PRUDENCIO RATTS
(64h) Regular CONSOLIDADA

Instituto de
Estudos
Socioambientais

6/25 alunos

GEOG0504 - TÓPICOS ESPECIAIS EM DINÂMICA SOCIOESPACIAL (ESTADO, POLITICAS PUBLICAS
E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL) (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.2 Turma A
ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
(64h) e MARCELO RODRIGUES
MENDONCA (64h)

Regular CONSOLIDADA
Instituto de
Estudos
Socioambientais

23/29 alunos

GEOG0468 - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2019.2 Turma A MANUEL EDUARDO FERREIRA (64h) Regular CONSOLIDADA 4T3456
Instituto de
Estudos
Socioambientais

9/28 alunos
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Nível: STRICTO SENSU

Ano-Período: 2020  . 1

Unidade: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - GEOG - Goiânia

Código do
componente:

Código da turma:

Local:

Horário:

Nome do
componente:

Nome do docente:

Situação: ABERTA

Tipo: TODAS

Modalidade de
ensino: TODAS

Somente turmas vinculadas ao Convênio Probásica

Exibir resultado da consulta em formato de relatório

Ordenar por: Ordenar por Componente C

Buscar Cancelar

: Visualizar Menu

T����� E���������� (5)

Ano
Período Docente(s) Tipo Situação Horário Local Mat./Cap.

GEOG0059 - A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA E SUA APLICAÇÃO NO ENSINO E NA PESQUISA
GEOGRÁFICA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2020.1 Turma A DENIS RICHTER (64h) e MIRIAM
APARECIDA BUENO (64h) Regular CONSOLIDADA 2N234 Google Meet 22/30 alunos

GEOG0149 - GEOGRAFIA FÍSICA DO CERRADO (PÓS-GRADUAÇÃO)

2020.1 Turma A LUIS FELIPE SOARES CHEREM (64h) e
CLAUDIA VALERIA DE LIMA (64h) Regular CONSOLIDADA 3M1234 Google Meet 16/20 alunos

GEOG0488 - IDENTIDADE, TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES (PÓS-GRADUAÇÃO)

2020.1 Turma A
SONIA DE SOUZA MENDONCA MENEZES
(64h) e MARIA GERALDA DE ALMEIDA
(64h)

Regular CONSOLIDADA Sala A -19 20/25 alunos

GEOG0137 - TEORIA E MÉTODOS EM GEOGRAFIA (PÓS-GRADUAÇÃO)

2020.1 Turma A EGUIMAR FELICIO CHAVEIRO (64h) e
ELIANA MARTA BARBOSA DE MORAIS (64h) Regular ABERTA 2T3456 Audiório

IESA 34/50 alunos

GEOG0128 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (PÓS-GRADUAÇÃO)

2020.1 Turma A KARLA MARIA SILVA DE FARIA (64h) e
MAXIMILIANO BAYER (64h) Regular CONSOLIDADA 3456T3456 Sala A -19 15/15 alunos

Portal do Coordenador Stricto

UFGNet
 UFG - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadêmicasA+ A-  Tempo de Sessão: 01:00 SAIR

Semestre atual: 2020.2JOSE ALFREDO C. DE OLIVEIRA Alterar vínculo

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (11.28.04)

SIGAA | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | © UFG | srv-
app1.ufg.br.srv1inst1 - v4.2.199 23/02/2021 10:52

https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/verMenuStricto.do?portal=programa
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/verMenuStricto.do?portal=programa
https://ufgnet.ufg.br/
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/logar.do?dispatch=logOff
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/escolhaVinculo.do?dispatch=listar


23/02/2021 SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/ensino/turma/busca_turma.jsf 1/1

P����� �� C���������� S������ > C������� G���� �� T�����

I������ �� ��������� �� ����� ��� ������

Nível: STRICTO SENSU

Ano-Período: 2020  . 2

Unidade: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - GEOG - Goiânia

Código do
componente:

Código da turma:

Local:

Horário:

Nome do
componente:

Nome do docente:

Situação: ABERTA

Tipo: TODAS

Modalidade de
ensino: TODAS
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Anexo 4 (2020) - Acompanhamento de Egressos (2016-2020) 

 

ANO REFERÊNCIA 2016 
 

Egresso Modalidade 
Data de 

ingresso 

Data de 

conclusão 

Tempo de 

permanência em 

meses 

Ocupação atual 

ANA LUISA SANTANA 

ARAGAO 
Mestrado 01/04/2013 18/03/2016 36,07 

Professora / Instituto Federal Goiano - Campus 

Posse-GO 
ANGELA MARIA 

MARTINS PEIXOTO 
Mestrado 01/04/2014 26/08/2016 29,27 Doutoranda no PPGeo/IESA/UFG 

AVILMAR ANTONIO 

RODRIGUES 
Mestrado 01/04/2014 25/11/2016 32,30 Docente Ensino Tecnológico – IFG-Goiás 

BRUNO MARTINS 

FERREIRA 
Mestrado 01/04/2013 05/05/2016 37,67 Doutorando em Geografia (IESA/UFG) 

CRISTIANE SILVA E 

SOUZA 
Mestrado 01/03/2014 23/08/2016 30,20 

Atua como analista ambiental na Secretaria de 

Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD)-GO 

EMERSON MARTINS Mestrado 01/03/2014 14/11/2016 32,97 
Docente Ensino Educação Básica pela Secretaria 

Estadual de Educação do Estado de Goiás. 

GABRIEL RAMOS PAIVA Mestrado 01/04/2013 14/03/2016 35,93 
Docente Ensino Educação Infantil e Básica pela 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia-GO 

HELCI FERREIRA 

RAMOS 
Mestrado 01/03/2014 03/12/2016 33,60 

Chefe da Unidade Técnico-Pericial em 

Geoprocessamento 

JOHNATHAN DOS 

SANTOS DE SOUZA 
Mestrado 01/03/2014 21/12/2016 34,20 

Professor concursado efetivo da Secretária de 

Educação do DF 
JOSE VALDIR 

MISNEROVICZ 
Mestrado 01/04/2013 22/01/2016 34,20  



JUHEINA LACERDA 

RIBEIRO VIANA 

ALENCAR 
Mestrado 01/04/2013 18/01/2016 34,07 Doutoranda no PPGeo - IESA/UFG 

KELLY CRISTINA 

RODRIGUES SILVA 
Mestrado 01/03/2014 04/11/2016 32,63 Jornalista do IFG -GO 

LEILA SOBREIRA 

BASTOS 
Mestrado 01/03/2014 21/12/2016 34,20 

Professora efetiva da secretaria de educação de 

Cristalina-GO 

LUCAS ESPINDOLA 

ROSA 
Mestrado 01/03/2014 07/10/2016 31,70 

Técnico Administrativo UFG – Atua no LABOGEF-

IESA/UFG 

MALU ITALA ARAUJO 

SOUZA 
Mestrado 01/04/2013 04/05/2016 37,63 

Servidora pública - docente e atua na análise  

material didático 
MARIZA FERNANDES 

DOS SANTOS 
Mestrado 01/03/2014 23/09/2016 31,23 Jornalista / Universidade Federal de Goiás 

MAYKLYNS MARCOS 

DE ALMEIDA LINHARES 
Mestrado 01/03/2014 15/07/2016 28,90  

NATALIA LUCAS 

MESQUITA 
Mestrado 01/03/2014 07/12/2016 33,73 

Professora na rede básica de ensino do estado de 

Mato Grosso 
RODRIGO ANTONIO 

DOS SANTOS 
Mestrado 01/03/2014 07/11/2016 32,73  

TOBIAS BUENO Mestrado 01/03/2014 31/10/2016 32,50 . 

ALEXSANDER BATISTA 

E SILVA 
Doutorado 01/03/2012 04/05/2016 50,83 

Docente da UEG; Docente no PPGG UEG; 

NEPEG/UFG; Projeto Nós Propomos! Goiás/UFG; 
ANTONIO FERNANDES 

DOS ANJOS 
Doutorado 01/03/2012 18/03/2016 49,27 

Docente da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

Campus Iporá. 

BENTO ALVES ARAUJO 

JAYME FLEURY 

CURADO 

 

Doutorado 
01/04/2013 

 

12/07/2016 
39,93 

Docente Ensino Superior da rede Privada: Instituto 

Aphonsiano de Ensino superior. 

Docente Ensino Básico pela Secretaria de Estado da 

Educação de Goiás. 

DIEGO TARLEY 

FERREIRA 

NASCIMENTO 

 

 

Doutorado 

01/03/2012 
 

16/05/2016 
51,23 

Docente no IESA/UFG 

Docente PPGG/UFG 

Compõe equipe em projetos de consultoria em 

parceria com FURNAS Centrais Elétricas. 



ELISEU PEREIRA DE 

BRITO 
Doutorado 01/04/2013 07/11/2016 43,87 

Docente Adjunto do Curso de Geografia da 

Universidade Federal do Tocantins (UFU); 

Editor Chefe da Revista Tocantinense de Geografia 

Coordena Grupo de Pesquisa GEGATO -Grupo de 

Estudos Geográficos da Amazônia e Tocantins 

GLADIS DE FATIMA 

NUNES DA SILVA 
Doutorado 01/04/2013 14/10/2016 43,07 

Atua junto a Secretaria de Estado do Planejamento e 

Desenvolvimento SEPLAN/Roraima (RR) 

Docente da Universidade Estadual de Roraima 

(UERRR) 
JORGEANNY DE 

FATIMA RODRIGUES 

MOREIRA 
Doutorado 01/04/2013 29/12/2016 45,60 

Docente na Universidade Federal do Tocantins – 

Curso de Geografia 

JULIO CESAR PEREIRA 

BORGES 
Doutorado 01/03/2012 29/03/2016 49,63 

Docente no curso de Geografia na Universidade 

Estadual de Goiás (Câmpus Pires do Rio/UEG) 

Docente do PPGEO -Câmpus Cora Coralina/UEG 

 

LORRANNE GOMES DA 

SILVA 
Doutorado 01/04/2013 09/12/2016 44,93 

Docente ensino Superior pela  Universidade Federal 

de Goiás (/Campus Cora Coralina/UEG) 

Editora da Revista Territorial (Geografia)/UEG 

É membro do Fórum de entidades em defesa do 

patrimônio Cultural Brasileiro (Regional Goiás) 

MARIA DE FATIMA DE 

ALBUQUERQUE 

CARACRISTI 
Doutorado 01/03/2012 09/03/2016 48,97 

Docente curso Superior pela Universidade Federal 

do Tocantins (UFT) 

Editora da Revista Espaço e Tempo Midiáticos. 

Membro do Grupo de Pesquisa Centro de 

Observação e Estudos Regionais (CORE) do 

Programa de Pós-Graduação em Turismo da 

Universidade Federa do Paraná (UFPR) 

MARIA ELISABETH 

ALVES MESQUITA 

SOARES 
Doutorado 01/03/2012 23/05/2016 51,47 

Docente no Ensino Superior no Centro Univeristário 

Alfredo Nasser e no Instituto Superior de Ensino 

(UNIFAN) 



Docente em cursos de Pós-Graduação latu sensu pela 

UNIFAN. 

Membro da Comissão de Implementação da BNCC 

em Goiás. 

RAQUEL LAGE TUMA Doutorado 01/04/2013 30/08/2016 41,57 

Docente Ensino Superior – Cruso de Geografia pela 

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR_ - 

Câmpus Campo Mourão. 

RICARDO JUNIOR DE 

ASSIS FERNANDES 

GONCALVES 
Doutorado 01/04/2013 10/08/2016 40,90 

Docente Ensino Superior: Curso de Geografia na 

Universidade Estadual de Goiás -Câmpus Morrinhos 

(UEG) 

Docente Curso de Pós Graduação em Geografia 

Stricto Sensu – UEG 

Editor chefe da Revista Sapíência: sociedade, 

saberes e práticas educacionais (UEG) 

Membro Titular, Cadeira 37, do Instituo Cultural e 

Educacional Bernardo Élis para os povos do Cerrado 

(ICEBE) 

ROSIANE DIAS MOTA Doutorado 01/03/2012 05/05/2016 50,87 
Docente Ensino Superior – Faculdade Lions – Fac-

Lions 

SELVIA CARNEIRO DE 

LIMA 
Doutorado 01/03/2012 10/12/2016 58,17 

Docente Ensino Superior IFG – Câmpus 

Inhumas/GO 

Membro da Secretaria de Estado da Educação de 

Goiás-SEDUC-GO – na elaboração da Matriz 

Curricular de Geografia para Educação Básica 

SIMONE MARQUES 

FARIA LOPES 
Doutorado 01/04/2013 20/12/2016 45,30 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal de 

Jataí (UFJ) 

SUZANA RIBEIRO LIMA 

OLIVEIRA 
Doutorado 01/04/2013 07/07/2016 39,77 

Professora da UFG/Regional Jataí; orientadora do 

PPGEO/Jataí 
TALITA CABRAL 

MACHADO 
Doutorado 01/04/2013 02/12/2016 44,70 Professor Substituto - IFB 



WAGNER ALCEU DIAS Doutorado 01/03/2012 04/07/2016 52,87 

Docente Ensino Superior – Centro Universitário 

Alfredo Nasser (CUAN) 

Servidor Público pela Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte – SEDUCE/GO 
WILLIAM FERREEIRA 

DA SILVA 
Doutorado 01/03/2012 04/03/2016 48,80  

 

ANO REFERÊNCIA 2017 
 

Egresso Modalidade 
Data de 

ingresso 

Data de 

conclusão 

Tempo de 

permanência em 

meses 

Ocupação atual 

ANA LUCIA LOURENCO 

DOS SANTOS 
Mestrado 01/03/2015 27/11/2017 33,40 

Docente Ensino Básico pela Rede Estadual de 

Educação no Estado de Goiás 

Docente em Curso preparatório para Vestibular 

Pouplar FazArte. 
BRUNO CARNEIRO DE 

OLIVEIRA 
Mestrado 01/03/2015 07/04/2017 25,60 Doutorando no PPGeo  - IESA(UFG) 

CAIO CESAR ALENCAR 

DE SENA 
Mestrado 01/03/2015 03/07/2017 28,50 Doutorando no PPGeo  - IESA(UFG) 

CARLOS ROBERTO 

BERNARDES DE SOUZA 

JUNIOR 
Mestrado 01/04/2016 25/11/2017 20,10 Doutorando no PPGeo  - IESA(UFG) 

CATIA RODRIGUES DOS 

SANTOS 
Mestrado 01/04/2016 08/12/2017 20,53 

Professora da Faculdade "Fundação União Goiazes" 

- FUG - Trindade (GO) 

DAIANE CRISTINA 

PEREIRA DIONIZIO 
Mestrado 01/03/2016 09/10/2017 19,57 

Técnico Administrativo / Universidade Federal de 

Goiás 
DEBORA ROSA DE 

MORAIS 
Mestrado 01/03/2015 25/10/2017 32,30  

EDSON OLIVEIRA DE 

JESUS 
Mestrado 01/03/2015 22/09/2017 31,20 Professor da Rede Estadual de Educação 



EMMANUELE 

RODRIGUES ANTONIO 
Mestrado 01/03/2015 18/12/2017 34,10 Atua como auxiliar de professora em CMEI 

GABRIELA COUTO 

BARBOSA 
Mestrado 01/03/2015 22/09/2017 31,20 

Doutoranda em Ensino e História de Ciências da 

Terra - UNICAMP 

GABRIELA RUALES 

ORBES 
Mestrado 01/03/2015 23/10/2017 32,23 

Docente Ensino Superio – Pontifícia Universidad 

Católica Del Ecuado-sede Ibarra / Equador 
HELBER DE CARVALHO Mestrado 01/03/2015 20/10/2017 32,13  

HELENA DE MORAES 

BORGES 
Mestrado 01/03/2015 28/08/2017 30,37 

Professora concursada da rede estadual de ensino de 

Goiás 

HERIKA SILVA 

VASQUES 
Mestrado 01/03/2015 16/03/2017 24,87 

Atua como pesquisador junto ao Instituto Mauro 

Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(IMB) / Segplan-GO. 

ISABELA BRAICHI 

POSSAS 
Mestrado 01/03/2015 02/10/2017 31,53 

Doutoranda em Geografia no PPG da Universidade 

Estadual Paulista Júlio Mesquita -Câmpus Rio Claro 

UNESP. 
JANAINNI GOMES DE 

ANDRADE 
Mestrado 01/03/2015 30/10/2017 32,47 Professora Ensino Médio / Concurso de Bela Vista 

JANIANE DIVINA DOS 

SANTOS HONDA 
Mestrado 01/03/2015 03/10/2017 31,57  

JESSICA SOARES DE 

FREITAS 
Mestrado 01/03/2015 13/03/2017 24,77 Doutoranda no PPGeo/IESA/UFG 

JESSYCA TOMAZ DE 

CARVALHO 
Mestrado 01/03/2015 13/03/2017 24,77 Doutoranda no PPGeo/IESA/UFG 

JULIANA GOMES DA 

SILVA DE MELO 
Mestrado 01/03/2014 26/01/2017 35,40 Professora efetiva da Rede Municipal de Goiânia 

KATIA MESQUITA 

CAMPOS 
Mestrado 01/03/2015 25/01/2017 23,20 

Professora Efetiva da Secretaria Estadual de 

Educação - SEDUC-GO 

KEYLA VAZ SILVA Mestrado 01/03/2015 18/04/2017 25,97 
Docente Educação básica: ensino médio e 

fundamental: Sesi Cidadania 

LIVIA REIS MENDES Mestrado 01/03/2015 24/10/2017 32,27 

Docente Educação básica: ensino médio e 

fundamental – SESI-Departamento Regional de 

Goiás 



LUDIMILA LELIS 

ATAIDES 
Mestrado 01/03/2015 27/11/2017 33,40  

MANOEL VICTOR PERES 

ARAUJO 
Mestrado 01/03/2015 20/09/2017 31,13 Professor da Rede Básica de Ensino de Goiânia; 

MATHEUS FELICIANO 

DOS REIS 
Mestrado 01/03/2015 29/09/2017 31,43  

MONICA PEREIRA DOS 

SANTOS 
Mestrado 01/03/2015 

 

30/11/2017 
33,50 

Docente da Rede Estadual de Educação do Estado de 

Goiás. 
RITA DE CASSIA 

EVANGELISTA DOS 

SANTOS 
Mestrado 01/03/2015 16/09/2017 31,00 

Professora do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia da Bahia - campus Barreiras 

RODRIGO LIMA SANTOS Mestrado 01/04/2016 14/12/2017 20,73 Doutorando em Geografia (IESA/UFG) 
SAMUEL DE OLIVEIRA 

MENDES 
Mestrado 01/03/2015 27/10/2017 32,37 Doutorando em Geografia (IESA/UFG) 

UHALLAS CORDEIRO 

SILVA 
Mestrado 01/03/2015 20/10/2017 32,13  

WANESSA CAMPOS 

SILVA 
Mestrado 01/03/2015 24/03/2017 25,13  

ALEX TRISTAO DE 

SANTANA 
Doutorado 01/03/2014 04/08/2017 41,73 

Professor do Instituto Federal Goiano – IFG 

Goiano/Campus Trindade 

ALTACIR BUNDE Doutorado 01/03/2014 

 

 

19/04/2017 

38,17 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA) – Câmpus de Santana do 

Livramento-RS 

Líder do grupo de Estudo Interdisciplinar em 

Sociedade, Ambiente e Território – GEISAT-

cadastrado CNPq. 

ANA CAROLINA DE 

OLIVEIRA MARQUES 
Doutorado 01/03/2014 14/06/2017 40,03 

Docente Universidade Estadual de Goiás – Curso 

Graduação Geografia: Câmpus Itapuranga/GO 

Docente PPGEO/UEG/Câmpus Cora Coralina 

ANA MARIA MARTINS 

QUEIROZ 
Doutorado 01/04/2013 29/03/2017 48,60 

Docente – Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais - SEE-MG 



AURISTELA AFONSO DA 

COSTA 
Doutorado 01/04/2013 04/09/2017 53,90 

Docente Ensino Superior Univesidade Estadual de 

Goiás (Campus Cora Coralina-UFG) 

Docente curso de Pós-Graduação UEG 
CELSO DE CARVALHO 

BRAGA 
Doutorado 01/03/2014 20/01/2017 35,20 Docente curso Tecnológo e Superior pelo IFG/GO 

CLAUDIA DO CARMO 

ROSA 
Doutorado 01/03/2014 13/12/2017 46,10 

É professora efetiva da Universidade Estadual de 

Goiás, efetivo em DE 
DANIEL MALLMANN 

VALLERIUS 
Doutorado 01/04/2013 29/05/2017 50,63 Docente da UFT; membro do  NEPEG/UFG 

DEBORA FERREIRA DA 

CUNHA 
Doutorado 01/04/2013 

 

16/05/2017 
50,20 

Docente UFG-Faculdade de Ciências Sociais 

Docente Curso de Especialização UFG 

ELCILENI DE MELO 

BORGES 

 

 

 

Doutorado 

01/03/2012 

 

 

 

26/06/2017 

64,77 

Atua como gestora no Governo de Goiás: Gerência 

de Programas Metropolitanose Habitacionais 

(GPMH/SEDI) 

Atua na área de Gestão de Políticas Publicas: Política 

Urbana/Metropolintana e habitacional. 

É pesquisadora do Observatório das 

Metrópolis/INCT-CNPq 

ERIKA GONCALVES 

PIRES 
Doutorado 01/04/2013 

 

17/11/2017 
56,37 

Docente Ensino Superior IFTO 

É membro do Comitê Cientifico do IFTO-Palmas 

 

GILMAR ELIAS 

RODRIGUES DA SILVA 
Doutorado 01/04/2013 03/08/2017 52,83 

Docente Ensino Fundamental – Secretaria Municipal 

de Educação de Valparaíso-GO 

LUCIANA GONCALVES 

TIBIRICA 
Doutorado 01/03/2014 07/07/2017 40,80 

Docente do curso de Geografia da Universidade 

Federal de Goiás 

MARCOS FERNANDO 

ARRIEL 
Doutorado 01/04/2013 31/03/2017 48,67 

Professora de Geografia no Instituto Federal de 

Goiás - Campus Uruaçu 
MARLUCE SILVA 

SOUSA 
Doutorado 01/03/2014 30/10/2017 44,63 Docente Ensino Superior- IFG – Jataí/GO 

MAURICIO FERREIRA 

MENDES 
Doutorado 01/03/2014 15/09/2017 43,13 Docente Ensino Superior – Curso Geografia UFTO 



Docente do PPG em Demandas Populares e 

Dinâmicas Regionais (PPG/Dire) - UFTO 

MUGIANY OLIVEIRA 

BRITO PORTELA 
Doutorado 01/03/2014 11/05/2017 38,90 

Docente Ensino Superior – UFPI 

Docente curso de Pós-Graduação/UFPI 

ROBSON ALVES DOS 

SANTOS 
Doutorado 01/04/2013 11/04/2017 49,03 

Docente do curso de Geografia da UNIFESSPA 

(Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará). 

SILVIO BRAZ DE SOUSA Doutorado 01/03/2014 04/12/2017 45,80 

Docente Ensino Superior – UFRN – Departamento 

de Geografia (DGE). 

Docente do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia – Mestrado Profissional (Geoprof) 

É Editor da Revista Sociedade e Território 

TATHIANA RODRIGUES 

SALGADO 

 

 

Doutorado 

01/04/2013 

 

 

28/04/2017 

49,60 

Docente de Ensino Superior – UEG-Câmpus 

Porangatu/GO 

Docente do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia – Câmpus Cora Coralina/Cidade de 

Goiás-GO 
UBIRATAN PEREIRA DE 

RESENDE 
Doutorado 01/04/2013 16/01/2017 46,20 Docente do IFG – Câmpus Cidade de Goiás/GO 

VALNEY DIAS 

RIGONATO 
Doutorado 01/04/2013 06/05/2017 49,87 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal do 

Oeste (UFOB) Câmpus Barreiras/BA 

VANDERVILSON ALVES 

CARNEIRO 
Doutorado 01/04/2013 07/03/2017 47,87 

Docente Ensino Superior UEG – Câmpus Anápolis 

Docente Curso de Pós-Graduação em Geografia – 

UEG-Câmpus Cora Coralina/Cidade de Goiás-GO 
VANITO VIRIATO 

MARCELINO FREI 
Doutorado 01/04/2013 27/04/2017 49,57  

 

ANO REFERÊNCIA 2018 
 

Egresso Modalidade 
Data de 

ingresso 

Data de 

conclusão 

Tempo de 

permanência em 

meses 

Ocupação atual 



ALYNE RODRIGUES 

CANDIDO LOPES 
Mestrado 01/03/2016 28/09/2018 31,37 Autônoma 

CEZAR FREITAS 

BARROS 
Mestrado 01/03/2016 26/10/2018 32,30 

Docente Educação básica: Secretaria de Educação do 

Estado de Goiás 
DALLYS DANTAS DE 

SOUZA 
Mestrado 01/03/2016 17/05/2018 26,90 Professor de Colégio Particular 

EVANIA MARTINS LIMA Mestrado 01/03/2016 21/12/2018 34,17 
Docente Educação Básica – Secretaria de Educação 

do Estado de Goiás 
EVELLINE MICHELLE 

VIEIRA COSTA 
Mestrado 01/03/2016 03/11/2018 32,57 Docente Educação Básica – Instituição Particular 

FRANCISCA DE SOUSA 

ESTACIO 
Mestrado 01/03/2016 17/12/2018 34,03  

GABRIEL CRISTOBAL 

VALENZUELA 

SAAVEDRA 
Mestrado 01/03/2016 28/03/2018 25,23  

GEAN SANTOS DE 

NOVAIS 
Mestrado 01/03/2016 31/10/2018 32,47 Professor Educação Básica / Rede Estadual da Bahia 

HELEM SILVA DE 

OLIVEIRA 
Mestrado 01/03/2016 30/10/2018 32,43 

Docente Educação Básica / Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Goiânia 
ICARO FELIPE SOARES 

RODRIGUES 
Mestrado 01/03/2016 21/09/2018 31,13  

JADSON 

ALBUQUERQUE DOS 

SANTOS 
Mestrado 01/03/2016 28/09/2018 31,37 

Doutorando do Programa de Pós-Gradução em 

Geografia Humana – USP (PPGH/FFLCH/USP) 

JOAO CARLOS DE LIMA 

NETO 
Mestrado 01/03/2016 28/03/2018 25,23 

Docente Educação Básica - Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso (MT) 
JUNIO GREGORIO ROZA 

DOS SANTOS 
Mestrado 01/03/2016 28/09/2018 31,37  

LARISSA CAMILO 

NUNES 
Mestrado 01/03/2016 17/12/2018 34,03  

MAVISTELMA 

TEIXEIRA CARVALHO 

BORGES 
Mestrado 01/03/2016 08/10/2018 31,70 

Professora na Rede Privada de Ensino Superior em 

Porangatu, Professora Substituta da UEG e 

professora substituta da Rede Estadual de Goiás 



MAXLANIO DIAS 

SOUSA 
Mestrado 01/03/2016 23/03/2018 25,07 Atua como gestor no IFG 

RAFAEL CAIQUE DA 

SILVA SANTOS 

ARANTES 
Mestrado 01/03/2016 24/05/2018 27,13 Graduando em Jornalismo pela UFG. 

MAXLANIO DIAS 

SOUSA 
Mestrado 01/03/2016 02/10/2018 31,50  

RUAN PINHEIRO DO 

NASCIMENTO FARIA 
Mestrado 01/03/2016 31/10/2018 32,47 

Professor temporário na Rede Estadual de Ensino de 

Goiás 

SARA ALVES DOS 

SANTOS 
Mestrado 01/03/2016 27/04/2018 26,23 

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Ambientais / UFG 

TIAGO NOGUEIRA 

PAIXAO 
Mestrado 01/03/2016 01/11/2018 32,50 

Professor Educação Básica / Rede Municipal de 

Educação de Goiânia 

ANDRE LIMA SOUSA Doutorado 01/02/2014 03/09/2018 55,83 

Docente Ensino Superior Universidade Estadual de 

Ceará (UFCE) 

Coordenador do Curso de Graduação Ciências 

Sociais 
CARLOS FERREIRA 

WANDERLEY 
Doutorado 01/03/2015 28/09/2018 43,57 Docente IFDF / Brasílida-DF 

EDNA DE ARAUJO 

ANDRADE 
Doutorado 01/03/2014 19/10/2018 56,43 

Docente Ensino Superior - Pontifícia Universidade 

Católica (PUC/GO) 

EDSON BATISTA DA 

SILVA 
Doutorado 01/03/2015 10/09/2018 42,97 

Docente  Ensino Superior – UEG-Câmpus 

Formosa/GO 

Doente Programa Pós-Graduação – UEG – Câmpus 

Cora Coralina/Cidade de Goiás/GO 

EDUARDO JAIME BATA Doutorado 01/03/2014 23/04/2018 50,47  

ERNESTO JORGE 

MACARINGUE 
Doutorado 01/03/2014 18/07/2018 53,33 

Docente Ensino Superior – Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo de Inhambane – Universidade 

Eduardo Mondlane (Moçambique/África) 

Atua como gestor ambiental e social 



Atua como ativista comuntário nas áreas de ensino 

básico, em projetos de desenvolvimento rural. 

GABRIEL ALVES 

VELOSO 
Doutorado 01/03/2014 08/05/2018 50,97 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal do 

Pará (UFPA) – Campus Universiário Altamira/PA 

Docente do Programa de Pós-Graudação em 

Geografia – PPGEO/UFPA 
GISELE SILVA 

RODRIGUES 
Doutorado 01/03/2014 04/12/2018 57,97 Professora Efetiva 

ISABEL RODRIGUES DA 

ROCHA 
Doutorado 01/03/2014 25/05/2018 51,53 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal de 

Jatai (UFJ) 
LAURA CRISTINA DA 

SILVA VASCONCELOS 
Doutorado 01/03/2014 20/06/2018 52,40 Docente Ensino Superior – Cuiabá/MT 

LEONARDO RAVAGLIA 

FERREIRA GONCALVES 
Doutorado 01/03/2014 29/05/2018 51,67 

Docente junto ao IFG – na área de Turismo e 

Hospitalidade 

LUIZ FERNANDO 

ROSCOCHE 
Doutorado 01/03/2014 18/06/2018 52,33 

Docente Ensino Superior – UFPA – Faculade de 

Educação-Câmpus de Bragança 

Atuou como Prof. Visitante na Universidade de 

Coimbra (Portugal) 

MARIA BETANHA 

CARDOSO BARBOSA 
Doutorado 01/03/2014 06/08/2018 53,97 

Professora da UFOPA; membro do /UFG; 

Coordenadora do curso de Geografia da UFOPA 

ONOFRE PEREIRA 

AURELIO NETO 
Doutorado 01/03/2014 29/03/2018 49,63 

Professor  - Secretaria Municipal de Eduação e 

Esporte –SME-Goiânia/GO 

PRISCYLLA KAROLINE 

DE MENEZES 
Doutorado 01/03/2015 14/12/2018 46,13 

Professora efetiva da Universidade Federal de 

Pernambuco, em Recife. 

ROSANA TORRINHA 

SILVA DE FARIAS 
Doutorado 01/03/2015 17/12/2018 46,23 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal do 

Amapá (UFAP) 

`Docente do Programa de Pós-Graduação /Amapá 
SUSY FERREIRA 

OLIVEIRA 
Doutorado 01/03/2014 17/05/2018 51,27 Docente UFJ; professor 

THIAGO SEBASTIANO 

DE MELO 
Doutorado 01/03/2014 21/12/2018 58,53 

Docente Ensino Superior – no Centro de Excelência 

em Turismo da Universidade de Brasília/DF. 



 

ANO REFERÊNCIA 2019 
 

Egresso Modalidade 
Data de 

ingresso 

Data de 

conclusão 

Tempo de 

permanência em 

meses 

Ocupação atual 

CLARA LUCIA 

FRANCISCA DE SOUZA 
Mestrado 01/03/2017 10/05/2019 26,67 

Docente da Educação Básica da Rede Estadual de 

Educação do Estado de Goiás 
DAMIANA PEREIRA DE 

SOUSA 
Mestrado 01/03/2017 03/05/2019 26,43 Doutorando no PPGeo/IESSA/UFG 

DEBORAH EVELLYN 

IRINEU PEREIRA 
Mestrado 01/03/2016 31/07/2019 41,57 

Professora na rede privada do município de 

Morrinhos 
DIEGO NASCIMENTO 

MUSTAFE 
Mestrado 01/03/2017 27/06/2019 28,27  

GABRIELA VILELA DE 

SOUSA 
Mestrado 01/03/2017 05/07/2019 28,53 Doutorando no PPG em Geografia - UnB 

GABRIELLA GOULART 

SILVA 
Mestrado 01/03/2017 24/06/2019 28,17 

Docente na Educação Básica da Rede Estadual de 

Ensino do Mato Grosso (MT) 
GISLAINE DE OLIVEIRA 

O LOPES CAMARGOS 
Mestrado 01/03/2017 19/03/2019 24,93  

HELEN DE FATIMA 

RIBEIRO 
Mestrado 01/03/2017 26/06/2019 28,23 

Atua como Analista Ambiental no Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA). 

Atua como membro em equipes de Gestão e Proteção 

Ambiental e políticas públicas. 
IZABELLE DE CASSIA 

CHAVES GALVAO 
Mestrado 01/03/2017 31/05/2019 27,37 Professora na Rede Privada de Ensino em Goiânia 

JAMYLLE LORRANE 

SILVA PASSOS 
Mestrado 01/03/2017 07/05/2019 26,57 

Trabalha na rede privada de ensino básico - Colégio 

Agostiniano 

JOAO MARQUES DE 

SOUZA NETO 
Mestrado 01/03/2017 10/05/2019 26,67 

Trabalha na rede privada de ensino básico - Colégio 

Pitágoras 
JOAO PAULO FONSECA 

PERES 
Mestrado 01/03/2017 09/04/2019 25,63 Professor de Colégio Particular 



JOSIAS JOSE DA SILVA 

JUNIOR 
Mestrado 01/03/2017 23/04/2019 26,10 

Docente Ensino Superior e Tecnológo no IFG – 

Câmpus Ipamari-GO 

KEILA ALVES DE 

CAMPOS NUNES 
Mestrado 01/03/2017 30/08/2019 30,40 

Docente Educação Infantil pela Secretaria Municipal 

de Educação – Goiânia/GO 

LIZANDRA RIBEIRO 

CAVALCANTE 
Mestrado 01/03/2017 29/03/2019 25,27 

Atua como Geógrafa na área de Geoprocessamento 

na cidade de Dublin – República da Irlanda. 

LUANA MARIA XAVIER 

SILVA 
Mestrado 01/03/2017 20/09/2019 31,10 

Professora substituta da rede estadual de ensino de 

Goiás 

MARCELO CARDOSO 

MONTEIRO 
Mestrado 01/03/2017 15/03/2019 24,80 

Docente da Rede de Educação Municipal de 

Goiânia-GO 
PAULO ROBERTO 

FERREIRA DE AGUIAR 

JUNIOR 
Mestrado 01/03/2017 29/03/2019 25,27 

Docente da Rede de Educação Municipal de 

Goiânia-GO 

RAPHAEL PEREIRA DE 

OLIVEIRA SOUSA 
Mestrado 01/03/2017 03/05/2019 26,43 

Atua no planejamento e gerenciamento de ações para 

implementar e manter horas urbanas -  no 

INSTITUTO ECOMAMO/Brasil. 
ROSANE BORGES DE 

OLIVEIRA 
Mestrado 01/03/2017 28/06/2019 28,30  

ADRIANA TENORIO DA 

SILVA 
Doutorado 01/04/2016 05/12/2019 44,77 

Docente Ensino Superior na Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) 

ADRIANO MICHEL 

HELFENSTEIN 
Doutorado 01/04/2016 03/05/2019 37,57 

Docente Ensino Superior na Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP_ -Câmpus Binacional/Oiapoque-

Amapá 

ALEXANDRE LUIZ 

RAUBER 
Doutorado 01/04/2016 25/04/2019 37,30 

Docente Ensino Superior na Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP_ -Câmpus Binacional/Oiapoque-

Amapá 
CLEBERSON RIBEIRO 

DE JESUZ 
Doutorado 01/04/2016 29/03/2019 36,40  

CLEYTON NORMANDO 

DA FONSECA 
Doutorado 01/03/2015 03/05/2019 50,80 

Docente Ensino Superior – Curso de Geografia pela 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) 

Docente do Programa de Pós-Graduação na UFMT 



DALVA MARCAL 

MESQUITA SOARES 
Doutorado 01/03/2015 16/08/2019 54,30 

Docente Educação Básica – Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura – Tocantins(TO) 

DAVID JUNIOR DE 

SOUZA SILVA 
Doutorado 01/04/2016 04/05/2019 37,60 

Docente Ensino Superior na Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP). 

Docente Programa de Pós-Graduação modalidade 

Mestrado Profissional – em Ensino de História na 

UNIFAP 

DENIS RILK 

MALAQUIAS 
Doutorado 01/03/2015 15/03/2019 49,17 

Docente Educação Básica de Ensino na Rede 

Estadual de Ensino do Estado de Goiás – SEDUCE-

GO 

DIEGO PINHEIRO 

ALENCAR 
Doutorado 01/03/2015 12/11/2019 57,23 

Docente Ensino Superior no Instituto Federal Goiano 

(IFG) – Câmpus Iporá-GO 

EDUARDO MARGARIT 

ALFENA DO CARMO 
Doutorado 01/04/2016 25/04/2019 37,30 

Docente Ensino Superior na Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP_ -Câmpus Binacional/Oiapoque-

Amapá 

FABIANO LUIS BELEM Doutorado 01/04/2016 29/06/2019 39,47 
Docente Ensino Superior Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) 

FATIMA SUELI 

OLIVEIRA DOS SANTOS 
Doutorado 01/04/2016 27/09/2019 42,47 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) 

FERNANDO 

FERNANDES DE 

OLIVEIRA 
Doutorado 01/04/2016 18/12/2019 45,20 

Docente Ensino Superior e Tecnológo no Instituto 

Federal Goiano (IFG) – Câmpus Avançado de 

Ipameri – GO. 

FLAVIA GABRIELA 

DOMINGOS SILVA 
Doutorado 01/03/2015 21/03/2019 49,37 

Docente Educação Básica – Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia-GO 
GABRIELA NOGUEIRA 

FERREIRA DA SILVA 

BELTRAO 
Doutorado 01/03/2015 07/06/2019 51,97  

INGRID REGINA DA 

SILVA SANTOS 
Doutorado 01/03/2015 15/04/2019 50,20 

Docente Educação Básica : Secretaria de Estado de 

Educação do Estado do Mato Grosso – SEDUC/MT 



JANETE REGO SILVA Doutorado 01/03/2015 06/09/2019 55,00 

Docente Ensino Superior – Curso de Geografia 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Campus 

Cora Coralina/Cidade de Goiás-GO 

JOILDES BRASIL DOS 

SANTOS 
Doutorado 01/03/2015 02/09/2019 54,87 

Docente Ensino Superior no Instituto Federal do 

Norte de Minas (IFNMG) 

JOSE RODRIGUES DE 

CARVALHO 
Doutorado 01/04/2016 26/03/2019 36,30 

Professor da Rede Municipal de Redenção-PA e do 

Estado do Pará 

KAROLINE FERNANDES 

SIQUEIRA CAMPOS 
Doutorado 01/04/2016 31/05/2019 38,50 

Docente Ensino Superior – Instituto Federal da 

Paraíba (IFPB) 

LAIS RODRIGUES 

CAMPOS 
Doutorado 01/04/2016 15/03/2019 35,93 

Professora efetiva da Universidade Federal de Goiás, 

em Goiânia, atuando no Colégio de Aplicação da 

UFG. 

LILIANE RODRIGUES 

SOARES 
Doutorado 01/04/2016 01/10/2019 42,60 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) 

LIVIA APARECIDA 

PIRES DE MESQUITA 
Doutorado 01/03/2015 02/04/2019 49,77 

Docente Educação Infantil – Secretaria de Educação 

Municipal - GO 

MANOEL OSVANIL 

BEZERRA BACELAR 
Doutorado 01/04/2016 24/06/2019 39,30 

Docente Ensino Superior – Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) 

MARIA ESTER DE 

SOUZA 
Doutorado 01/03/2015 10/12/2019 58,17 

Docente Ensino Superior PUC/GO. 

Atua em consultoria em Projetos Urbanísticos. 

Atua como representante do CREA/GO no Conselho 

de Política Urbana do Município de Goiânia - 

COMPUR 

PAULO WENDELL 

ALVES DE OLIVEIRA 
Doutorado 01/03/2015 18/03/2019 49,27 

Docente Ensino Superior – Universidade Regional 

do Cariri-URCA 

PEDRO DIAS 

MANGOLINI NEVES 
Doutorado 01/03/2015 07/06/2019 51,97 

Docente Educação Básica em Instituição Ensino 

Particular – Uberaba-MG 

PEDRO MOREIRA DOS 

SANTOS NETO 
Doutorado 01/04/2016 18/04/2019 37,07 

Docente Educação Básica na Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) 



RICARDO DE FARIA 

PINTO FILHO 
Doutorado 01/03/2015 11/07/2019 53,10 Professor do ensino básico e superior 

ROSINETE CARDOSO 

FERREIRA 
Doutorado 01/04/2016 29/06/2019 39,47 

Docente Ensino Superior – Instituto Federal do 

Amapá (IFAP) 

RUBIA ELZA MARTINS 

DE SOUSA 
Doutorado 01/03/2015 17/01/2019 47,27 

Docente Ensino Superior – Curso de Graduação em 

Turismo na Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul. 

SILVIO WIGWAM 

MENDES PEREIRA 
Doutorado 01/04/2016 14/06/2019 38,97 

Docente Ensino Superior pela Universidade Federal 

do Amapá (UNIFAP) 
VANESSA CRISTINA 

LOPES 
Doutorado 01/04/2016 18/12/2019 45,20  

WELLINGTON ALVES 

ARAGAO 
Doutorado 01/03/2015 20/05/2019 51,37 

Professor da Rede Básica do Estado da Paraíba; 

organizador de livros acerca das temáticas envoltas 

no Ensino de Geografia 

YGOR FELIPE TAVORA 

DA SILVA 
Doutorado 01/04/2016 18/05/2019 38,07 

Docente Ensino Superior pela Universidade Estadual 

do Amazonas (UEA) 
 

ANO REFERÊNCIA 2020 
 

Egresso Modalidade 
Data de 

ingresso 

Data de 

conclusão 

Tempo de 

permanência em 

meses 

Ocupação atual 

ADSSON JOSE 

RODRIGUES LUZ 
Mestrado 01/02/2018 11/09/2020 31,0 

Docente Ensino Básico da Rede Privada e Estadual 

de Educação do Estado de Goiás 

ANA CRISTINA ARAUJO 

FOLI 
Mestrado 01/02/2018 05/03/2020 25,43 

Mestre em Geografia pelo PPGEO/IESA/UFG. 

Doutoranda pelo PPGEO/IESA/UFG. 

ANA PAULA 

RODRIGUES DA COSTA 
Mestrado 01/03/2017 20/01/2020 35,17 

Docente Ensino Infatil 

Atua como pesquisadora nos Grupos de Pesquisa 

Geografia Agrária (GEA) e Grupo de Pesquisa em 

Espaço e Subjetividade (GeoS) – aplicagdos a 

Educação (LEMCAE). 



ANDREA MACIEL LIMA Mestrado 01/02/2018 03/03/2020 25,37 
Docente Ensino Superior pela Universidade Federal 

do Piauí (UFPI). 
BRAIAN DE ALENCAR 

NOGUEIRA 
Mestrado 01/02/2018 12/09/2020 31,80  

CAMYLLA SILVA OTTO Mestrado 01/02/2018 05/06/2020 28,50 

Mestre em Geografia pelo PPGeo/IESA/UFG. 

Professor efetivo pela Secretaria Estadual de 

Educação do Estado do Mato Grasso (SEDUC/MT) 

CHRYSTIANO ALVES DE 

SOUZA 
Mestrado 01/02/2018 14/10/2020 32,87 

Atua em empresa como Diretor na Agrosat 

Geotecnologias – (ASAT) – área de 

Geogproccessamento 
DANIEL DA SILVA 

SOUZA 
Mestrado 01/02/2018 29/09/2020 32,37  

EDGAR DA SILVA 

OLIVEIRA 
Mestrado 01/03/2017 03/06/2020 39,67 

Professor P III / Prefeitura Municipal de Faina, PMF, 

Brasil. 
FLAVIO MARCOS 

GONCALVES DE 

ARAUJO 
Mestrado 01/02/2018 05/06/2020 28,50  

IGOR BRANDAO DE 

LUCENA 
Mestrado 01/03/2017 10/07/2020 40,90 

Atua no Setor Privado (Consultorias) Geólogo 

Consultor/ Consam, Brasil. 

LAYANNE ALMEIDA DE 

SOUZA 
Mestrado 01/02/2018 30/10/2020 33,40 

Mestre em Geografia pelo PPGeo/IESA/UFG. 

Professora Educação básica pela Prefeitura 

Municipal de Goiânia. 

LUCELIA NEVES PINTO Mestrado 01/02/2018 14/10/2020 32,87 
Docente Ensino Básico pela Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esporte de Goiás. 
MARCELO BARBOSA 

BARRETO 
Mestrado 01/02/2018 21/12/2020 35,13  

RODRIGO RODRIGUES 

FREIRE GOMES 
Mestrado 01/02/2018 29/04/2020 27,27 

Docente Ensino Básico pela Secretaria de Educação 

Estadual do Estado de Goiás 

TIAGO FELIS PINHEIRO Mestrado 01/02/2018 20/04/2020 26,97 
Professor de Geografia e Sociologia da EJA/Yes 

Shop Line Eireli 



WILIAN RIBEIRO DE 

PADUA 
Mestrado 01/02/2018 07/05/2020 27,53 

Técnico em Geociências / Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais, CPRM, Brasil. 

ALINE CRISTINA 

NASCIMENTO 
Doutorado 01/04/2016 02/10/2020 54,83 

Professora/ Faculdades Fan Padrão, FAN PADRÃO, 

Brasil. 

ELIZETH DA COSTA 

ALVES 
Doutorado 01/04/2016 30/09/2020 54,77 

Professora EBTT - Português / Libras / Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins, IFTO, Brasil. 

FABIANA RODRIGUES 

OLIVEIRA QUEIROZ 
Doutorado 01/04/2016 24/11/2020 56,60 

Mestre em Geografia pelo PPGeo/IESA/UFG. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás (IFG) 
HELLBIA SAMARA 

MOREIRA DE 

CARVALHO 

RODRIGUES 

Doutorado 01/04/2016 30/04/2020 49,67  

JOSE NOVAIS DE JESUS Doutorado 01/04/2016 03/11/2020 55,90 
Professor Contratado/Universidade Estadual de 

Goiás - Câmpus Quirinópolis, UEG, Brasil. 
JOSE ROBERTO AMARO 

MANTOVANI 
Doutorado 01/04/2016 27/04/2020 49,57  

LUCIANO PEREIRA DA 

SILVA 
Doutorado 01/04/2016 04/05/2020 49,80 Professor / Instituto Federal de Brasília, IFB, Brasil. 

LULINE SILVA 

CARVALHO 
Doutorado 01/04/2016 23/06/2020 51,47 

PROFESSORA / Secretaria de Estado de Educação, 

Esporte e Lazer de Mato Grosso, SEDUC/MT, 

Brasil. 

MATEUS MARCHESAN 

PIRES 
Doutorado 01/04/2016 13/03/2020 48,07 

Professor Assistente / Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil. 

PATRICIA CHRISTAN Doutorado 01/04/2016 11/03/2020 48,00 
Professor Auxiliar I / Universidade Federal de Mato 

Grosso, UFMT, Brasil. 

RENATHA CANDIDA DA 

CRUZ 
Doutorado 01/04/2016 08/05/2020 49,93 

PROFESSORA / Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG, Brasil. 

UBIRATAN FRANCISCO 

DE OLIVEIRA 
Doutorado 01/04/2016 31/07/2020 52,73 

Professor do Magistério Superior / Universidade 

Federal do Tocantins, UFT, Brasil. 
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ANEXO 6 (2020) – PESQUISA COM EGRESSOS – ESTRUTURA 

CURRICULAR 

1) Para a sua Formação, como você avalia as disciplinas cursadas no PPGeo? 

1. Excelentes 

2. Foram ótimas disciplinas. Disciplinas ministradas cumprindo todos os conteúdos previstos para 
formação. Todos apresentaram excelência em referências bibliográficas, metodologia e didática.  

3. De forma geral faço uma avaliação positiva das disciplinas. Contudo, penso que seria mais 
proveitoso para os estudantes a introdução de disciplinas mais práticas e que fossem todas 
obrigatórias e não eletivas. 

4. Considero que as disciplinas oferecidas pelo PPGeo são adequadas para o curso que frequentei. 
Em síntese, as disciplinas são excelentes.  

5. As disco foram importantes para a minha formação. 

6. É de suma importância para a qualificação cientifica - pois, as disciplinas cursadas contribuíram  
para ajudar na compreensão da realidade da pesquisa. 

7. É de suma importância para a qualificação cientifica - pois, as disciplinas cursadas contribuíram  
para ajudar na compreensão da realidade da pesquisa. 

8. excelente 

9. Acredito que as disciplinas são importantes para a formação do pesquisador, no entanto vejo que 
um número elevado das mesmas pode tornar a vida do matriculado penosa e complicada. Sendo 
assim, acredito que o número de créditos exigidos deveria ser reduzido. E criação de outras 
atividades mais curtas para substituir o volume de disciplinas. Também sugiro que disciplinas de 
32 horas e concentradas deveriam ser ofertadas com maior frequência.  

10. As disciplinas foram de fundamental importância,  pois possibilitaram melhorar as discussões e 
reflexões do texto de doutoramento  

11. As disciplinas foram enriquecedoras para o processo formativo e contribuíram com os 
fundamentos para a elaboração da tese 

12. Muito boas, todas contribuíram para o desenvolvimento da minha pesquisa.  

13. Excelentes. 

14. As disciplinas foram boas, na parte teórica, mas poderia ter mais prática. Poderia ter mais 
trabalhos de campo.  

15. Contribuiu massivamente para a minha formação acadêmica e atuação profissional na área do 
ensino, pesquisa e extensão 

16. Contribuíram significativamente com minha formação acadêmica e subsidiaram o debate teórico-
conceitual desenvolvido na pesquisa. 

17. Fiz três disciplinas que foram excelentes para a minha formação. 

18. Ainda que parte significativa das disciplinas tenham sido fundamentais para a formação 
acadêmica, creio que a disciplina de Ambiente e Apropriação dos Cerrados cursada como 
obrigatória no mestrado (concluído em 2017) poderia ter sido melhor aproveitada se fosse uma 
disciplina obrigatória de Projeto de Pesquisa; em particular porque parte significativa da minha 
turma não tinha projetos correlacionados a essa área/temática. Quanto ao doutorado, em 
comparação com colegas que cursam em outras instituições e em outros programas na área de 
ciências humanas, o programa parece apresentar uma carga horária disciplinar maior que a 
média; usualmente se realizam menos disciplinas no doutorado e há um foco maior em 
seminários doutorais - que são focados diretamente no desenvolvimento de práticas de pesquisa 
que colaboram para a construção da tese. 

19. Excelente  

20. As disciplinas cursadas atenderam ao objetivo de contribuírem para a construção do trabalho final 
de Pós Graduação. 

21. Super importantes 

22. As disciplinas cursas foram excelentes para minha formação. 

23. Ótimas. 

24. Ótimas 

25. Excelentes 



26. Ótimas. 
   Todas as disciplinas cursadas são muito uteis no exercício da minha profissão. 

27. Foram ótimas, muito uteis ao exercício da minha profissão docente. 

28. Contribuíram significativamente.  

29. Ajudaram a compreender a geografia e suas intersecções já que venho de outra área do 
conhecimento. 

30. Foi uma excelente experiência. Minha pesquisa no doutorado foi base para todas as minhas 
pesquisas que tenho desenvolvido na minha carreira acadêmica. 

31. As disciplinas, são de boa qualidade. E compreendem as bases teórico-metodológicas 
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos de dissertação e tese desenvolvidos. 

32. Foram boas e importantes para o percurso profissional. 

33. As disciplinas cursadas no PPGeo foram muito importantes para a reestruturação do projeto de 
pesquisa, por meio de uma discussão aprofundada dos aspectos técnicos e teórico-
metodológicos que envolvem a elaboração do projeto de pesquisa. Além disso, as disciplinas 
também contribuíram para um aprofundamento teórico de conceitos fundamentais da pesquisa e 
para a investigação empírica de temas importantes para a pesquisa a partir da realização de 
trabalho de campo. 

34. Boas 

35. Sem inovação, mesmos conteúdos da graduação. Choque de horários das disciplinas para 
escolher na matrícula. 

36. Indispensáveis e excelentes 

37. As disciplina cursadas foram todas com muita qualidade em relação ao ensino e aprendizagem. 

38. As disciplinas auxiliaram muito em minha formação. 

39. Excelentes. 

40. Importantes conteúdos para a formação do doutorando em Geografia 

41. As disciplinas cursadas no PPGeo são adequadas a formação superior em Geografia, permitindo, 
discente expandir seu conhecimento técnico e teórico e consolidando a a prática científica. 

42. Foram disciplinas que muito agregaram à minha formação, contribuindo com o desenvolvimento 
e a ampliação do pensamento crítico sobre o processo de ensino-aprendizagem, além de 
provocar reflexões sobre a docência, a formação continuada e a necessidade de ampliar o leque 
de discussões com outras áreas de formação docente, como a Pedagogia, a Sociologia, a 
História, a Filosofia, a Antropologia e outras. 

43. As disciplinas cursadas foram essenciais para a minha formação. 

44. As disciplinas do programa PPGEO foram muito importantes para minha formação e  
consequentemente para minha atuação profissional. Estas me proporcionaram compreender a 
complexidade do espaço e de suas relações e me qualificaram para pesquisa, docência e entrada 
no mercado de trabalho.  

45. Ótimas disciplinas 

2) Como você avalia as orientações recebidas do seu Orientador para desenvolver sua dissertação 
de Mestrado e/ou tese de Doutorado? 

1. Excelentes 

2. A orientação sempre foi ótima, precisa e enriquecedora, tanto na parte teórica, quanto na parte 
metodológica. Fui muito bem orientada. 

3. Faço uma avaliação super positiva, ou melhor, foi excelente a orientação, a interação entre eu e 
a minha orientadora.  

4. As orientações recebidas do meu orientador foram fundamentais para a realização com sucesso 
de minha tese. Pelo que, considero como sendo excelentes.  

5. A orientação foi correta e fundamental para a conclusão e os resultados obtidos na tese. 

6. As orientações foram  fundamentais para a condução da pesquisa e para a elaboração da tese. 
O orientador tem papel importante no processo da formação do pesquisador. 

7. As orientações foram  fundamentais para a condução da pesquisa e para a elaboração da tese. 
O orientador tem papel importante no processo da formação do pesquisador. 

8. Bom 

9. Excelentes. 



10. Elas foram essenciais para a conclusão e amadurecimento teórico-metodológico do trabalho, 
assim como a formação de pesquisador. 

11. As informações recebidas da orientadora forma fundamentais no processo de elaboração da tese 

12. Excelentes. A orientadora é atenciosa, detalhista, competente e dedicada. 

13. Excelente 

14. Excelentes contribuições, o que ajudou muito no desenvolvimento da pesquisa. Sempre 
atencioso e rigoroso nas correções necessárias. 

15. Foram satisfatórias 

16. Tive uma excelente parceria com minha orientadora durante o desenvolvimento da pesquisa. Fui 
acompanhado em todos as etapas da pesquisa e das demais atividades curriculares 
desenvolvidas ao longo do mestrado. 

17. Muito boas. 

18. Considero que as orientações recebidas foram de grande proveito e colaboraram sobremaneira 
para a condução tanto da dissertação de mestrado defendida no programa em 2017 quanto da 
tese em andamento. 

19. excelente 

20. As orientações foram a contento e dentro do esperado. Aconteceram de mais ordenada e sempre 
atendendo as necessidades da construção da tese e dissertação. 

21. Orientadora muito competente e atenciosa. Me ajudou muito 

22. Meu orientador sempre foi muito exigente, mas sempre esteve disponível para me auxiliar na 
minha tese. Portanto, me auxiliou e orientou todo o período do meu doutorado na elaboração da 
tese de doutorado. 

23. Obtive excelentes orientações e acompanhamento na construção de minha tese de doutorado.  

24. Tive problemas com o que ingressei. As suas outras atividades não-acadêmicas dificultaram a 
gestão de tempo, chegando a ficar meses sem me responder um email que dizia respeito a 
qualificação, por exemplo. Quando troquei a orientação tudo correu bem. 

25. As orientações foram muito participativas e consideradas Excelentes 

26. Excelentes. 

27. Excelentes. 

28. Bem satisfatória. Acompanha periodicamente. Exige participação em outras atividades que 
contribuem para uma formação mais ampla.  

29. Importantes, criteriosas e apontaram caminhos para melhor coesão da prática com a teoria. 

30. Foi uma orientação humanizada, especializada, coerente e competente 

31. Meu diálogo com a Orientadora, sobre o trabalho é muito bom.Ela discute comigo sobre os 
caminhos da pesquisa, indica leituras, consegue avaliar meu material escrito. Não tenho nada 
para reclamar. 

32. Foi uma experiência muito bom, principalmente pela metodologia de trabalho em grupo utilizada 
pelo orientador. 

33. As orientações do meu Orientador são cruciais para o desenvolvimento da tese de Doutorado, 
uma vez que direciona a construção da pesquisa por meio de valiosos encaminhamentos teórico-
metodológico para o estudo em questão. As suas orientações foram de suma importância para a 
indicação de referências bibliográficas que fundamentam a pesquisa, para a reestruturação do 
projeto de pesquisa, discutindo-se os seus elementos básicos, bem como para a construção do 
plano de redação.  

34. Excelente  

35. Boa.  

36. Excelente  

37. Excelente. 

38. As orientações recebidas em meu doutorado foram fundamentais para o desenvolvimento da 
minha tese. 

39. Dissertação - razoável 
Tese - Excelente 

40. Imprescindíveis para o desenvolvimento teórico-metodológico do trabalho  



41. O meu orientador é um ser humano incrível. Profissional, educado, compromissado com seus 
orientandos, com a UFG e com a Ciência. Capta recursos, paga bolsas de pesquisa, compra 
equipamentos para o laboratório e faz uma orientação minuciosa e atenciosa da pesquisa, 
conduzindo o discente para o mercado profissional. 

42. A orientação é um processo contínuo durante a vigência do curso, e esse processo se concretizou 
de forma plena na minha orientação. Foram momentos de trocas de experiências, de 
aprendizados, de reflexões sobre os principais conceitos que integraram minha tese. A orientação 
também me propiciou rever muitas propostas que tinha em mente para prosseguir com a pesquisa 
empírica, sobre a seleção do público, das escolas campo de pesquisa, dos docentes, etc. Foi na 
orientação que minhas leituras ganharam novos contornos, novas ideias e conceitos que se 
firmaram para embasar teoricamente minha tese. Sem a orientação, meu projeto de tese não teria 
se consolidado e certamente não resultaria na tese que defendi. 

43. As orientações que recebi foram de excelencia para o desenvolvimento da dissertação.    

44. As orientações para minha dissertação de Mestrado foram adequadas e ocorreram de maneira 
satisfatória.  

45. Ótimas orientações 

3) Para a sua formação, como você avalia as atividades de Pesquisa desenvolvidas no PPGeo? 

1. Excelentes 

2. Ótimas atividades de pesquisa desenvolvidas. Com debates ricos sobre metodologias, técnicas 
de obtenção de dados e análise de dados. Essas atividades ajudaram no meu trabalho de 
pesquisa para o doutorado e para ampliar minha formação como pesquisadora em geral.  

3. Boas, mas poderiam ser mais envolventes para que os estudantes se sintam na obrigação de 
perticipar. 

4. Considero serem excelentes as actividades de pesquisa que desenvolvi no PPGeo.  

5. Foram muito importantes para a minha formação. 

6. As atividades de pesquisa realizadas pelo PPGeo, auxiliam no debate de diversas temáticas 
geográficas.    

7. As atividades de pesquisa realizadas pelo PPGeo, auxiliam no debate de diversas temáticas 
geográficas.    

8. Muito Bom 

9. Estou no inicio do trabalho, no entanto vejo como positivas e importantes para o meu crescimento.  

10. As atividades que envolveram as pesquisas, especialmente nos laboratórios foi o grande 
diferencial para minha formação pessoal, intelectual e profissional.  

11. Avalio positivamente pois há uma boa relação entre os pesquisadores e o empenho na realização 
de pesquisas com a preocupação com as transformações sociais 

12. Fundamentais para o meu exercício profissional - docência no ensino superior, bem como para a 
continuidade no mundo da pesquisa e em grupos de estudo.  

13. Excelentes 

14. As atividades de pesquisa e os laboratórios são bons. A pesquisa foi desenvolvida 
adequadamente. Mas, ampliar a capacidade dos laboratórios ajudaria muito no desenvolvimento 
das atividades de pesquisa.  

15. Foram satisfatórias 

16. Foram boas. No entanto, acredito que sejam necessárias articulações entre as linhas de pesquisa 
do programa na socialização dos temas e projetos de pesquisa em desenvolvimento, para além 
do SINPGeo. 

17. Infelizmente não fui incluída em projetos de pesquisa, enquanto estive no doutorado. Desenvolvi 
apenas a minha pesquisa. 

18. A diversidade de linhas e temáticas de pesquisa do PPGeo contribuiu para uma formação com 
horizontes amplos acerca das possibilidades da Geografia. 

19. excelentes  

20. Condizentes com o objetivo proposto. Foram de real contribuição para a formação acadêmica. 

21. Muito importantes 

22. As atividades de pesquisas foram excelentes para minha formação e para desenvolver minha 
tese de doutorado, principalmente as vinculadas aos laboratórios ligados ao PPGEO. 

23. Excelentes 



24. boas 

25. Avalio as atividades de pesquisas desenvolvidas no PPGeo Excelentes. 

26. Excelentes. 

27. EXCELENTES. 

28. O programa é bem democrático, apresenta uma gama de possibilidades de pesquisa. São de 
grande relevância pois favorece uma formação ampla e sólida. Os professores são 
comprometidos com a pesquisa e acessíveis aos alunos. 

29. São importantes, acho necessário sair da zona de conforto e pesquisar mais o causadores dos 
conflitos socioeconômicos, para além dos sujeitos. 

30. São ricas e nos abrem os olhos para outras perspectivas jamais pensadas 

31. Avalio como boas. 

32. Contribuíram bastante para o meu crescimento intelectual e estimularam a minha motivação pela 
pesquisa e produção académica. 

33. Avalio positivamente. É válido destacar que a realização do Seminário Interno de Pesquisa é 
muito relevante para o aprimoramento das pesquisas, proporcionando novos elementos para 
discussão que ajudam no desenvolvimento do trabalho.  

34. Ótimas 

35. Sem inovação, pouca aplicabilidade ao mundo fora da universidade. 

36. boas 

37. Muito boas. 

38. As pesquisas desenvolvidas no PPGeo auxiliaram muito em minha formação. 

39. Excenlente. 

40. Contribuíram para o aperfeiçoamento e aprimoramento de conhecimentos na área de pesquisa  

41. As pesquisas que participei no PPGeo tinham financiamento nacional e internacional, e 
respondiam diretamente a problemas da realidade brasileira. 

42. Do ponto de vista teórico, a pesquisa alicerçou meu objeto de estudo, a metodologia, a construção 
do objetivo específico e geral, bem como contribuiu com desenvolvimento das seções que 
originaram a tese. Do ponto de vista empírico, ou pesquisa de campo, ela me permitiu ter contato 
direto com os sujeitos entrevistados, assim como conhecer um pouco da realidade das escolas 
pesquisadas. Sem pesquisa, não tem produção e ampliação de conhecimento, não se gera ou se 
partilha conhecimento, não se tem produto ou resultado a ser apresentado à sociedade. Todas 
as atividade envolvendo pesquisas, corroboraram com a construção da tese ora defendida.   

43. Boas, mas penso que muitas pesquisas poderiam beneficiar a sociedade. 

44. As atividades de pesquisa do programa ajudaram bastante na minha formação. Com elas aprendi 
muito e desenvolvi várias habilidades que me ajudaram na minha atuação profissional atual.  

45. Foram fundamentais 

4) Para a sua formação, como você avalia as atividades Complementares realizadas durante o 
período de Mestrado e/ou Doutorado? 

1. Excelentes 

2. Foram atividades excelentes. Seminários, congressos, simpósios, mesas redondas etc. Todas 
com excelentes palestrantes. Também pude participar realizando apresentação de artigos e 
contribuindo para os anais de eventos nacionais e internacionais.  

3. Foram ótimas. 

4. Considero serem boas as atividades complementares realizadas no PPGeo.  

5. Foram importantes para a minha formação. 

6. São importantes para a formação e qualificação dos novos pesquisadores do PPGeo. 

7. São importantes para a formação e qualificação dos novos pesquisadores do PPGeo. 

8. Excelente 

9. Acredito que são muito importantes, pois são por elas que adquirimos maturidade, para seguirmos 
após a realização da defesa. Acredito que deve-se valorizar todas as atividades realizadas pelo 



discente. Em especial palestras, cursos de curta duração, eventos, organização de eventos e 
atividades ensino, pesquisa e extensão.  

10. As atividades são extremamente importantes,  pois auxiliam e promovem inserção em muitas 
áreas de formação profissional 

11. As atividades complementares foram essenciais para o processo formativo e enriqueceram meus 
conhecimentos na área 

12. Participei de vários eventos promovidos pelo Programa e pela Instituição e, também, de eventos 
promovidos por outras IES. Foram realizados trabalhos de campo e estudos do meio,  que 
contribuíram para a formação dos estudantes do Programa.   

13. Excelentes 

14. Foram boas, principalmente as participações em congressos e em bancas de defesa, o que ajuda 
bastante no entendimento das etapas da pesquisa e do rito de defesa. Os eventos internos, com 
apresentação do projeto e resultados prévios também foram muito importantes para revisar e 
repensar o andamento da pesquisa. 

15. Foram satisfatórias 

16. No período em que realizei o mestrado não havia um acompanhamento do PPGeo sobre as 
atividades que os discentes desenvolviam (eram apenas requisitadas no ato da solicitação de 
defesa). Acredito que o novo formato está bem articulado e permite que as atividades 
complementares perpassem todo o curso e que o programa acompanhe a participação dos 
discentes.  

17. Muito boas. 

18. O programa apresenta uma boa variedade de atividades complementares, eventos e 
oportunidades de estágio, as quais usualmente colaboram na formação durante a pós-graduação. 

19. excelente  

20. As atividades complementares, por serem de escolha livre, contribuíram para que o processo de 
aprendizagem fosse condizente e ajudassem na elaboração final do trabalho de pesquisa. 

21. Importantes 

22. As atividades complementares foram excelentes. Pude participar de vários eventos, congressos, 
reuniões, cursos etc, e contribui bastante para minha formação a nível de doutorado. 

23. Excelentes 

24. boas 

25. Avalio as atividades complementares realizadas no PPGeo Excelentes. 

26. Muito uteis. 

27. MUITO UTEIS. 

28. Precisa diversificar mais. Elas são muito restritas. Há um conjunto de outras atividades que são 
desenvolvidas paralelas ao doutorado, como por exemplo, co-orientação de TCC, de PIBIC, 
PROLICEN, coordenação de grupo de estudos, que não são contabilizadas. Poderia fazer uma 
pesquisa, com os alunos, interrogando sobre essas atividades, para o programa analisar e 
implementar nesse critério, de atividades complementares. 

29. De extrema importância para troca de saberes, penso que o ideal é reduzir quantidades e fazer 
a partir dos eixos, pode facilitar o processo do conhecimento e produção do saber, uma vez que 
o produtivismo acadêmico a meu ver gera textos, artigos que poucos são lidos ou melhor 
trabalhados enquanto divulgação para sociedade. 

30. Troca de experiências que ajuda na formação integral, ajudando a sair da zona de conforto e 
perceber outras perspectivas 

31. Avalio como boas.Tive a oportunidade de realizar várias atividades complementares das 
naturezas mais variadas, cursos/treinamentos/palestras/eventos/debates/grupos de 
pesquisa/projetos e outros. 

32. Faço uma avaliação positiva, permitiram ampliar conhecimentos relacionados a organização de 
eventos científicos, gestão académica e produção científica. 

33. As atividades complementares são extremamente pertinentes para o processo de formação do 
discente no curso de mestrado ou doutorado. A participação em bancas de defesa de 
dissertações e teses contribui sobremaneira para a sua pesquisa, uma vez que é um momento 
de muito aprendizado com as arguições da banca e a apresentação dos discentes. Além disso, 
colóquios, palestras, seminários e congressos também são essenciais nesse período de 
formação, por meio dos debates teóricos e metodológicos que são realizados.  

34. Importantes e necessárias 



35. Também com pouca aplicabilidade. Seja suporte para didática de bachareis, seja para atividade 
prática dos bachareis em projetos de consultoria ambiental.  

36. Boas 

37. Boa. 

38. As atividades Complementares realizadas durante o período de doutorado auxiliaram muito em 
minha formação. 

39. Excelentes. 

40. Contribuíram para o aperfeiçoamento do processo formativo  

41. As atividades complementares foram ricas e adequadas.  

42. Dentre as atividades complementares, destaco as que mais me trouxeram retorno teórico-
conceitual, que foram participação em eventos locais, regionais e nacionais, a participação em 
defesas de teses e dissertações, a participação em grupos de estudos e em aulas de campo. Não 
acumulei apenas créditos para cumprir a carga horária exigida, acumulei muitas experiências 
cognitivas intra e extraclasse. Uma formação docente sólida, não pode se resumir à carga horária 
que o programa de pós oferece, é necessário vivenciar eventos internos e externos ao programa. 

43. Foram fundamentais para a minha formação, não só acadêmica, mas também para a vida.  

44. As atividades complementares foram ótimas e com conteúdo satisfatório.  

45. Foram muito importantes 

 



 



Anexo 8 (2020) – Formação Docentes 
 

1.Linha de pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação 

Geográfica (AA): 

a) Cláudia Valéria de Lima 

Formação: Graduação em Geologia/UnB (1990); Mestrado em Geociências/ 

UNICAMP (1996); Doutorado em Geologia/ UnB (2002). Pós-doutorai pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ UFRN (2019). 

b) Fabrizia Gioppo Nunes 

Formação: Graduação em Geografia/UFPR (2000); Mestrado em Geologia 

Ambiental/UFPR (2002); Doutorado em Geologia Ambiental/UFPR (2007) – com 

bolsa sanduíche no Centro de Geotecnologia – Universidade de Siena/Itália. 

c) Gislaine Cristina Luiz 

Formação: Graduação em Geografia/UFG (1995); Mestrado em Geografia/UFG 

(1998); Doutorado em Geotecnia Ambiental/UnB (2012). 

d) Guilherme Taitson Bueno 

Formação: Graduação em Geografia/UFMG (1997); Mestrado em 

Geografia/UNESP (2001); Doutorado em Geografia/UNESP em co-tutela  

pelaSciences de la Terre pelo Institut de Physique du Globe de Paris. Pós-doutor 

em  Geografia Física no Institut de Mineralogie et de Physique des Milieux 

Condenses, IMPMC (França) (2009). 

e) Ivanilton José de Oliveira 

Formação: Bacharel em Administração de Empresas/Faculdade Anhaguera de 

Ciências Humanas (1991); Graduação em Geografia/UFG (1996); Mestrado em 

Geografia/USP (2002); Doutorado em Geografia/USP (2008). Pós-doutor em 

Cartografia pela Universidad de Santiago de Compostela - Campus Santiago, 

USC/Espanha (2015). 

f) Juliana Ramalho Barros 

Formação: Graduação em Geografia/UnB (1999); Mestrado em Geografia / 

UNESP (2003); Doutorado em Geografia/UNESP (2006).  

g) Karla Maria Silva de Faria  

Formação: Graduação em Geografia/UFG (2003); Mestrado Geografia/UFG 

(2006); Doutorado em Geografia/UFG (2011). Pós-doutorado pela Universidade 

Federal do Ceará/UFC (2020). 

h) Laerte Guimarães Ferreira Júnior 



Formação: Graduação em Geologia/UnB (1990); Especialista em 

Sensoriamento Remoto/UNESP (1991); Mestre em Geologia Econômica/UnB 

(1993); Doutorado em Remote Sensing pela University of Arizona /Estados 

Unidos (2001), Pós-Doutor em Remote Sensing - The University of Texas at 

Austin/Estados Unidos (2011) 

i) Luis Felipe Soares Cherem 

Formação: Graduação em Geografia/UFMG (2006); Mestrado em Análise e 

Modelagem de Sistemas Ambientais/UFMG (2008); Doutorado em Geografia 

pela Universidade Federal de Ouro Preto/MG com (co-tutela) na Ecole Doctorale 

Sciences de l'Environnement Aix-Marseille Université/França (2012); Pós-doutor 

Centre de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement-

CEREGE/França (2019). 

j) Manuel Eduardo Ferreira 

Formação: Graduação em Geografia/UnB (2000); Mestrado em Processamento 

de dados em Geologia e Análise Ambiental/UnB (2003); Doutorado em Ciências 

Ambientais/ UFG (2009). Pós-doutor pelo Woods Hole Research Center 

(WHRC), Massachusetts /Estados Unidos (2009). 

l) Maximiliano Bayer 

Formação: Graduação em Geologia pela Universidad de San Luis – Argentina 

(1994); Mestrado em Geografia pela Universidade Feral de Goiás (2002); 

Doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás (2010).  

m) Selma Simões de Castro  

Formação: Graduação em Geografia pela USP (1971); Mestrado em Geografia 

Física pela USP (1979); Doutorado em Ciências/Geografia Fisica-USP (1990). 

Pós-doutora em ciência do solo pelo Institut National de la Recherche 

Agronomique, INRA-Rennes/França (1991). 

2. Linha de pesquisa Dinâmica Socioespacial 

a) Adriano Rodrigues de Oliveira 

Formação: Graduação em Geografia/UNESP (2000); Mestrado em Geografia 

/UNESP (2003); Doutorado em Geografia /UNESP (2010).  

b) Alecsandro José Prudêncio Ratts 

Formação: Graduação em Arquitetura e Urbanismo/UFCE (1988); Mestrado em 

Geografia/USP ( 1996 ); Doutorado em Antropologia Social/USP (2001). Pós-

doutorado na UFCE  (2015.)  

c) Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira 



Formação: Graduação em Geografia/UFG (1978); Mestrado em História/UFG 

(1989); Doutorado em Geografia /USP (1997 ). Pós-doutorado em 

Geografia/UFRJ (2015).  

d) Denis Castilho 

Formação: Graduação em Geografia/UFG (2006); Mestrado em Geografia/UFG 

(2009); Doutorado em Geografia/UFG com período Sanduiche em Universitat de 

Barcelona/Espanha (2014). 
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ELEMENTOS NORTEADORES À CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO NO PPGEO 

O processo de autoavaliação nos PPGs no Brasil, sugerido pela CAPES, 

objetiva oferecer subsídios às estratégias necessárias ao aprimoramento da 

gestão de indicadores, que permita ensino de excelência voltado à formação 

dos discentes com a capacidade de desenvolver pesquisas que traga, como 

contrapartida, respostas à resolução dos problemas da sociedade. A CAPES 

entende que a autoavaliação favorece a construção da identidade, 

heterogeneidade e envolvimento dos programas avaliados, para além dos 

padrões mínimos garantidos pela avaliação externa. Constituí de prática muito 

utilizada internacionalmente e pode trazer mais subsídios ao desenvolvimento 

dos PPG em Geografia e nortear as tomadas de decisão, que implicarão em 

mudanças na condução das ações do Programa. 

.A autoavaliação é compreendida como processo de avaliar a si próprio. Seu 

principal objetivo é formativo e de autoconhecimento e constitui um processo 

e não um produto, em que a qualidade dos resultados está estritamente 

relacionado ao grau de envolvimento dos envolvidos. Os resultados são mais 

bem apropriados quando são frutos deste trabalho participativo em que o 

processo avaliativo passa a ser conceituado e autogerido pela comunidade, o 

que permite aos avaliados a possibilidade de organizar o conhecimento e os 

efeitos (impactos) que este conhecimento traz à entidade avaliada. Para tanto, 

o processo deve ser planejado, conduzido, implementado e analisado por 

pessoas formuladoras e agentes das ações a serem avaliadas. Este processo 

resulta na reflexão sobre os contextos e as políticas a serem adotadas, além 

da sistematização dos dados que levam à tomada de decisão, a partir da 

identificação dos pontos forte e fracos do sistema avaliado. 

É um processo que requer olhar interno para avaliar as próprias estruturas; 

as atividades e uma gama de processos complexos, envolvidos por uma 

pluralidade inerente à avaliação do processo de aprendizagem. Esta 

complexidade se acentua ainda mais quando se considera um PPG em 

Geografia, devido a sua essência enquanto ciência. Neste processo, o PPGG 



 | 2 P á g i n a

deverá considerar que o seu papel, segundo a compreensão da Capes, é o de 

priorizar a formação discente, e não unicamente o resultado obtido na 

produção do conhecimento.  

Para além das complexidades e pluralidades que envolve o processo de 

autoavaliação, é de fundamental importância que a autoavaliação mantenha 

uma atitude almejando ao mesmo tempo o passado e o futuro. Enquanto 

processo dinâmico, deve ser realizada em um esforço coletivo de elaboração e 

implementação de metas e ações desenvolvidas pelos atores envolvidos. De 

acordo com Galdino (s/d), o fato de a autoavaliação constituir um instrumento 

avaliativo de autoconhecimento, o gestor e toda a equipe envolvida deverá 

desenvolver um processo avaliativo com olhar mais atento às qualidades e 

fragilidades da instituição ou entidade avaliada.   

Ainda de acordo com o referido autor, para que a avaliação cumpra o seu 

papel, há necessidade de sistematizar as informações coletadas; analisar 

coletivamente os significados de suas realizações; desvendar formas de 

organização, administração e ação; identificar pontos fracos, bem como pontos 

fortes e potencialidades e; finalmente, estabelecer estratégias de superação 

de problemas. Portanto, por ser uma ação planejada, conduzida, implementada 

e analisada pelas pessoas diretamente envolvidas nas ações a serem 

avaliadas, a autoavaliação é um rico e importante instrumento à reflexão 

sobre o contexto e a efetividade das políticas adotadas e permite ainda, o 

ordenamento das informações e dados relevantes que facilitarão o processo 

de tomada de decisão.  

Neste sentido, é importante salientar que a autoavaliação nos PPGs, ao 

envolver os atores (docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos), 

induzirá a um processo de amadurecimento dos pesquisadores e dos 

discentes no sentido de corresponsabilização, colaboração e engajamento na 

melhoria do stricto sensu, da qualidade da formação de pesquisadores e da 

prática democrática na pós-graduação brasileira. Como resultado, este 

processo subsidiará tomadas de decisão que implicarão em mudanças na 

condução das ações do programa, de forma a atingir excelência ao conduzir a 
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pós-graduação não somente a produção de conhecimento, mas também na 

formação discente. 

Ressalta-se que estes elementos têm sido referência no processo de 

autoavaliação do PPGeo/IESA, implementado ao longo do quadriênio 2017-

2020, especificamente a partir do ano de 2017. No presente contexto, o 

Programa contempla o processo de Autoavaliação condizente com as 

perspectivas da CAPES, a partir do Documento de Área (36); coerente com 

aquelas utilizadas pela instituição, conforme Plano de Desenvolvimento 

Institucional-PDI (2018-2022) e orientações  da PRPG-UFG. 

Utilizando como referência os elementos ora apresentados e a importância do 

PPGeo à formação dos discentes ao desenvolvimento da produção e 

divulgação do conhecimento a partir dos eixos ensino, pesquisa e extensão, 

buscou-se sensibilizar docentes, discentes e técnicos administrativos à 

participação coletiva na preparação, implementação, divulgação e uso dos 

resultados e na meta-avaliação do processo de autoavaliação do programa.
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O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 

A Universidade Federa de Goiás tem a missão de produzir, sistematizar e 

sociabilizar conhecimentos e saberes, formando profissionais e cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento da sociedade. Em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, equivalente ao Planejamento Estratégico da 

Universidade, a UFG apresenta 14 políticas institucionais: (1) de ensino, (2) de 

pesquisa e inovação, (3) de extensão e cultura, (4) de infraestrutura e 

administrativa, (5) de planejamento, avaliação e de assistência, (6) de ações 

sociais e de assistência, (7) de internacionalização, (8) de comunicação, (9) de 

diversidade, inclusão e acessibilidade, (10) de gestão de pessoas, (11) de 

tecnologia da informação, (12) de atenção à saúde e segurança do servidor, (13) 

de esporte e lazer, e (14) ambiental e sustentabilidade. Em seu plano 

quadrienal de 2018-2022, a UFG apresenta um pequeno texto para cada uma 

dessas políticas, já dando direcionamentos que devem ser seguidos durante o 

quadriênio e aprimorado/detalhado nos períodos seguintes.  

Dessas políticas gerais, o planejamento institucional apresenta 62 de objetivos 

e metas, detalhados em uma série de ações para cada um desses objetivos e 

metas. No que diz respeito explicitamente à pós-graduação stricto sensu, 

nosso caso, existem 21 objetivos e metas: OM4 (Elevar em 10% anualmente, a 

mobilidade estudantil regional, nacional e internacional), composto por 4 

ações; OM5 (Fomentar projetos e programas de ações afirmativas ou voltados 

para à promoção da diversidade e do respeito à pluralidade de ideias), 

composto por 6 ações; OM6 (Aplicar a resolução de cotas, de modo a promover 

a inclusão de pretos, pardos e indígenas nos curso de pós-graduação), com 4 

ações; OM8 (Fomentar a articulação entre Educação Básica, Graduação e Pós-

graduação), com 6 ações; OM9 (Consolidar os Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu na UFG, aumentando em 25% o número de cursos de Doutorado, 

em 20% o número de cursos com nota 4 ou 5 nas avaliações da CAPES e 

dobrando o número de cursos de excelência, com notas 6 e 7 na CAPES), com 

3 ações; OM10 (Criar Programas de Pós-Graduação stricto sensu em áreas 
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estratégicas para o desenvolvimento tecnológico e científico, em âmbito 

estadual e nacional, alcançando acréscimo de 10% de novos cursos de Pós-

Graduação, preferencialmente nas UAs e UAEs que ainda não possuem tais 

cursos), com 6 ações; OM13 (Fortalecer Programas de Pós-Graduação lato 

sensu voltados ao desenvolvimento tecnológico e científico, em âmbito 

estadual e nacional), com 5 ações; OM15 (Ampliar e dar visibilidade a produção 

científica, tecnológica e artística da UFG), com 7 ações; OM19 (Estimular e 

promover os ambientes de inovação da UFG), com 13 ações; OM21 (Ampliar a 

base de pesquisadores bolsistas em produtividade (PQ) e em desenvolvimento 

tecnológico (DT) e a captação de recursos para pesquisa, inovação e 

transferência de tecnologia), com 5 ações, OM 27 (Ampliar em 30% a 

participação de alunos de graduação, de pós-graduação e docentes em ações 

de extensão entre 2018 e 2022), com 8 ações; OM 38 (Realizar intervenções 

visando a melhoria dos processos de planejamento, avaliação e informação 

institucional), com 4 ações; OM41 (Desenvolver os procedimentos técnicos 

referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 

documentos), com 8 ações; OM 45 (Incrementar e melhorar o atendimento das 

demandas sociais da UFG), com 8 ações; OM 51 (plicar a Resolução de Cotas, 

de modo a promover a inclusão de pretos, pardos e indígenas nos cursos de 

Pós-Graduação), com 4 ações; OM53 (Elevar em 10%, anualmente, a mobilidade 

estudantil interna, entre as instituições públicas do Estado de Goiás e entre 

instituições federais de ensino superior), com 4 ações; OM54 (Promover a 

mobilidade internacional acadêmica e administrativa da UFG para o exterior), 

com 5 ações; OM55 (Promover a atração e a recepção de estudantes e 

pesquisadores estrangeiros), com 4 ações; OM56 (Promover a inserção da 

UFG em programas, projetos e atividades internacionais que envolvam ensino, 

pesquisa, inovação, extensão e cultura), com 4 ações; OM57 (Promover a 

internacionalização em casa), com 5 ações; OM58 (Promover a diversificação 

dos eixos geográficos de atuação), com 2 ações. 

Detalhadamente, a pós-graduação stritcto sensu da UFG segue CINCO 

princípios norteadores: (1) compromisso com a formação de recursos 

humanos altamente qualificados nos níveis de mestrado e doutorado, 
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capacitando-os para atuação na docência, na pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologias inovadoras que beneficiem a sociedade por meio de 

conhecimento científico, artístico e tecnológico, (2) a integração entre os 

programas de diferentes áreas (interdisciplinaridade) e de diferentes 

instituições, no Brasil e no exterior (cooperação institucional e 

internacionalização), ampliando o potencial de pesquisa do corpo discente e 

docente, (3) a cooperação entre os cursos de graduação e pós-graduação da 

UFG nas diferentes áreas do conhecimento, entendendo que a existência da 

pós-graduação consolida a graduação, ação essa que incide, por sua vez, na 

ampliação de demanda qualificada para os processos seletivos e corrobora a 

permanência nos cursos de mestrado e doutorado, (4) a inserção regional 

contínua por meio do desenvolvimento de ações que permitam resolver os 

problemas da sociedade, sem perder de vista as concepções da ciência em 

escala mundial e utilizando-as para que as ações regionais sejam as mais 

efetivas possíveis, e (5) a atuação e a inserção acadêmica dos docentes, 

conforme objetivos e metas dos planos de desenvolvimento institucional das 

IES do País, reconhecendo que a pós-graduação é o principal espaço indutor 

das atividades de pesquisa e inovação tecnológica na UFG. 

Detalhando esses princípios, a UFG destaca a importância de investir em 

internacionalização, em pesquisas interdisciplinares e interinstitucionais, que 

são o cerne dos investimentos da gestão nesse período. Assim, o alinhamento 

do Planejamento do PPG em Geografia da UFG, que na penúltima avaliação 

recebeu nota 6, e na última, apesar de ter recebido nota 6 do comitê, teve a 

nota rebaixada para 5. Muito embora o Planejamento Estratégico tenha sido 

concebido já no final da avaliação quadrienal, algumas das ações adotadas 

pela coordenação do programa se alinharam naturalmente aos princípios do 

Plano Institucional de Desenvolvimento 2018-2022.  Esse cenário geral já 

apresenta precisamente como o programa se insere na universidade, estando 

alinhado à necessidade de investir em internacionalização, haja vista que é um 

programa atualmente avaliado com nota 5. Essa estrutura conceitual sobre o 

planejamento estratégico da UFG coexiste com aquela da adotada pela CAPES 

apesar de ser diferente, que considera seis grandes eixos para esse 
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planejamento nos programas de pós-graduação: (1) impacto e relevância 

econômica e social; (2) inovação e transferência de conhecimento; (3) o 

programa – projeto pedagógico; (4) produção do conhecimento; (5) 

internacionalização; e (6) autoavaliação e planejamento para desenvolvimento 

futuro. Embora na classificação geral o marco classificatório tenha bases 

conceituais distintas, onde o adotado pela UFG é mais pragmático, o adotado 

pela CAPES segue uma perspectiva estruturalista, mais baseada em princípios 

conceituais, os fins são os mesmos. 

O afunilamento do planejamento macro (todas as esferas de uma 

universidade, ou todas as áreas de conhecimento), para o micro (um PPG 

específico) implica na definição de objetivos, metas, com suas respectivas 

ações e indicadores específicos a realidade da área a qual o programa 

pertence e sua história. Foi recomendado, que o Planejamento estratégico 

encampasse (1) ações de incremento da produção e divulgação científica, (2) 

ações de fomento à produção técnica e apoio às atividades de extensão, (3) 

ações de manutenção e atualização da infraestrutura de ensino e pesquisa, (4) 

implementação de políticas e iniciativas de ação afirmativa, e (5) participação 

de parceiros externos no processo de planejamento. 

A PRPG/UFG, por meio de sua diretoria de Pós-graduação stricto sensu, 

realizou uma série de workshops no final de 2020 para orientar os 

coordenadores e o corpo docente de seus PPGs na materialização, na 

integração de seu PDI, com o Planejamento Estratégico proposto pela CAPES 

para os PPGs. Foram realizados 4 workshops, nos quais foram apresentadas 

as definições gerais da UFG para seus PPGs e também critérios genéricos 

considerados pela CAPES nos seis eixos. Assim, nesses workshops, a PRPG 

apresentou uma série de indicadores que, em curto, médio e longo prazo, 

materializaram os objetivos e metas da UFG junto à estrutura conceitual da 

CAPES em eixos, cabendo ainda à proposta de algumas ações no plano geral 

da pró-reitoria. É com base nessa convergência e articulações entre UFG, 

CAPES e PRPG/UFG, que o PPG em Geografia da UFG desenvolveu uma 

primeira versão de seu PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.  



 | 8 P á g i n a

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PPGEO 

No quadriênio 2017-2020, o PPGeo organizou seu planejamento em duas fases, 

onde a primeira, entre 2017-2020/1, visou aprimorar as ferramentas de caráter 

organizacional, com vistas a criar a cultura política de ações pautadas no 

planejamento, e a segunda fase, a partir de 2020/2, mais alinhada a proposta 

de planejamento estratégico feita pela CAPES e adotada pela PRPG/UFG. 

Destaca-se, ainda de início, que os impactos da Pandemia COVID-19 

bloquearam as ações ligadas ao planejamento estratégico do segundo 

semestre de 2020, já que foi dada a atenção prioritária a reorganização do 

PPGeo para se adequar a novíssima realidade remota e também criar 

instrumentos de acompanhamento em atividades dos discentes (seja pesquisa, 

ensino ou extensão). Assim, as atividades da segunda fase ficaram suspensas 

até a retomada da PRPG/UFG em dezembro de 2020. 

Na primeira fase, foram organizadas comissões de trabalho para 9 frentes de 

trabalho que atendessem a expectativa organizacional do PPGeo: (1) Comissão 

de autoavaliação e planejamento estratégico, (2) Comissão de avaliação de 

disciplinas e estrutura pedagógica, (3) Comissão de análise e avaliação dos 

projetos de pesquisa, (4) Comissão de avaliação dos projetos de extensão, (5) 

Comissão de diagnóstico de Egressos e (6) Comissão de avaliação de ações de 

inserção social, (7) Comissão de Internacionalização, (7) Comissão de 

acompanhamento de ações afirmativas, (8) Comissão Administrativa e (9) 

Comissão de bolsas e acompanhamento discente, sendo essas duas últimas 

com caráter regimental. Na segunda fase, com o a retomada das atividades do 

segundo semestre letivo de 2020, o PPGeo organizou-se para atender também 

a necessidade de implementar as diretrizes de seu Planejamento Estratégico, 

assim, foi criada, paralelamente, uma comissão específica para dar início a 

concepção do planejamento estratégico. 

Para além da organização de comissões, o planejamento estratégico do PPGeo 

derivou da convergência dos princípios do Plano de Desenvolvimento 

Integrado (PDI) 2018/2022 proposto pela Reitoria da UFG, daqueles do 

planejamento da PRPG e dos critérios de avaliação de nossa área 
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(Geografia).  Nessa proposta inicial, concebida a partir de dezembro de 2020, 

mês de início da realização dos workshops da PRPG para organizar o 

Planejamento Estratégico em seus PPGs, ficou decidido adotar os mesmos 6 

eixos da PRPG para facilitar diálogo institucional vertical, a saber: (1) impacto e 

relevância econômica e social; (2) inovação e transferência de conhecimento; 

(3) o programa – projeto pedagógico; (4) produção do conhecimento; (5) 

internacionalização; e (6) autoavaliação e planejamento para desenvolvimento 

futuro. 

Essa proposta, além de ter sido concebida a partir da série de workshops 

realizados pela PRPG, foi pensada integradamente junto às comissões do 

programa para o quadriênio 2017-2020. Destaca-se que desde o início da 

concepção a partir de dezembro/janeiro, até a redação do texto apresentado 

abaixo, estruturada em fevereiro/março, não foi possível avançar para a ampla 

discussão junto a discentes, docentes, técnicos, egressos e stackholders. Aqui 

se propõe a fazer uma consulta aos especialistas – modelo delphi – para 

alcançar uma convergência participativa junto ao corpo discente, egressos, 

docentes, técnicos, profissionais que trabalham com a área de concentração 

do PPGeo. Entrentato, o tempo hábil necessário para finalizar essa etapa, via 

consulta remota via questionário em linha, tem sido mais longo do que o prazo 

de finalização do relatório. Nessa consulta serão apresentados indicadores 

qualitativos e quantitativos para auxiliar na implementação futura do Ciclo 

PDCA, também conhecido por Ciclo de Deming e de Shewhat. Esse nome 

corresponde a quatro ações em cadeia: Planejar (plan), Fazer (do), Checar 

(check) e Agir (act). Esse modelo de planejamento estratégico adotado na 

Administração Pública permite entender todos os processos envolvidos na 

gestão pública, antecipando-se, assim, às consequências ao focar-se nas 

causas. O ciclo de gestão inicia-se ao (1) localizar questões, (2) estabelecer 

planos de ação, (3) conduzir a execução do plano, (4) verificar o andamento da 

meta, (5) tomar ação corretiva em caso de insucesso, e (6) padronizar e 

treinar no sucesso.  
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Conforme será apresentado na seção ‘Relação do Planejamento Estratégico da 

Instituição e Programa’ a seguir (1.3.2), a UFG tem objetivos e metas bem 

definidas para a pós-graduação stricto sensu em Seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2018-2022 dentre os quais foram identificados 

21 objetivos e metas (OM) com um total de 115 ações que podem ser 

diretamente, ou indiretamente, aplicadas ao Planejamento Estratégico do 

PPGeo. Nesse sentido, a proposta do PPGeo não se furta a usar esses 

elementos, ao passo que também considera objetios, metas e ações 

especificas a um programa de pós-graduação nas Ciências Humanas, em 

geral, e em Geografia, especificamente. A proposta aqui apresentada teve, 

desta maneira, a intensão de convergir todas as escalas de planejamento da 

CAPES/Geografia - 36, UFG/Reitoria, UFG/PRPG e, naquilo que não houvesse 

definição em uma das propostas dessas esferas, a outras entram na 

complementaridade, permitindo ter um planejamento integrado e multiescalar. 

Além desses documentos e reuniões, foram considerados também 12 dos 17 

aspectos fundamentais para construção dos processos de avaliação da ficha 

de avaliação: (1) Equilibrar aspectos quantitativos e qualitativos, (4) Inserir o 

impacto econômico e social, (7) Estimular a inovação – formação para atender 

as demandas sociais e o impacto sobre o desenvolvimento; (8) 

Acompanhamento do Egresso com base em sua atuação profissional e 

produção, (9) Estímulo a geração de parcerias fora da universidade derivadas 

de pesquisas, teses e dissertações, (10) Familiarizar os PPGs com as 3 

dimensões da ficha de avaliação, (11) Estimular a formação também para o 

setor acadêmico, (12) Apoio à iniciação científica e outras interações com a 

graduação, (13) Articular a pós-graduação com outros níveis de ensino, 

notadamente a educação básica, (14) Enfatizar a avaliação de egressos; (15) 

Desenvolver mecanismos para valorizar produções técnicas e científicas 

multi/interdisciplinares, (17) Estimular a internacionalização por meio de ações 

diversas, tais como oferta de disciplinas em outros idiomas e dupla titulação. 

O Planejamento Estratégico foi agrupado em sete eixos: (I) Impacto e 

relevância econômica e social, (II) Inovação e transferência de conhecimento, 

(III) Ensino e Aprendizagem, (IV) Produção do Conhecimento, (V) 
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Internacionalização, (VI) Interiorização e (VII) Governança social. Nesses eixos 

são apresentados objetivos, metas e ações que integrem os princípios das 

instituições citadas acima (CAPES/ Geografia – 36; UFG/Reitoria; UFG/PRPG; e 

UFG/PPGeo. Acrescenta-se que os objetivos e metas estabelecidos no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018/2022 da UFG foram considerados 

como propostas GLOBAIS (de caráter vertical descendente) e, 

complementarmente a elas, nosso Planejamento Estratégico definiu, 

inicialmente, seis Objetivos e Metas LOCAIS que, permitiram estabelecer os 

dois últimos eixos (VI e VII). 

A seguir são apresentados cada um dos eixos, indicando os objetivos e metas 

globais da UFG, seguidos dos objetivos e metas estabelecidos a partir dos 

diálogos com a PRPG e também das informações e análises presentes na 

seção de autoavaliação.  
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EIXO DESCRIÇÃO
PDI-UFG-

2018/2022

FICHA DE 

AVALIAÇÃO 

DA ÁREA

OBJETIVO META AÇÃO
RESPON

SÁVEL

(1) realização de reuniões de equipes junto à 

direção do instituto para definir as 

prioridades, estratégias e ativ idades 

para fomentar o impacto e relevância social 

e econômica do PPG em conjunto com o 

curso de graduação em Geografia

(2) manter diálogo com tomadores de 

decisão (stackholders ) de empresas, 

organizações civis, comunidades e estado 

para trocar experiências e entender as 

tendências das demandas sociais e 

econômicas

(3) realizar reuniões periódicas com o corpo 

docente e discente do PPG para organizar 

as principais frentes de pesquisa do 

PPGeo, somando esforços entre diferentes 

docentes, nos diferentes níveis  (doutorado, 

mestrado e graduação), potencializando o 

impacto da ação do PPGeo

(1) realizar reuniões de trabalho com os 

docentes e discentes do PPGeo com perfil 

extensionista para propor ações de 

extensão a partir das propostas 

estritamente científica

(2) realizar workshops para fomentar as 

ações de extensão junto a grupos com 

perfil de laboratório, ou gabinete

(3) estabelecer uma política para 

divulgação científica do PPGeo, usando 

mídias comuns e mídias sociais

(4) fomentar e financiar eventos de 

divulgação científica junto a sociedade 

local/regional externa ao PPGeo

Entendido como o eixo de 

contato mais forte com a 

sociedade civil, o estado e 

o setor produtivo, 

constituindo-se em como o 

programa se integra a 

sociedade em escala local, 

regional, nacional e 

internacional.
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curto prazo

estabelecer linhas 

científicas centrais a partir 

dos Grupos de Pesquisa 

que integram discentes e 

docentes para atender as 

demandas sociais

longo prazo

atender demandas da 

sociedade em grandes 

projetos

curto prazo

estabelecer canais de 

comunicação contínua com 

a sociedade civil

médio prazo

consolidar as ações de 

divulgação científica de 

processos e produtos 

desenvolvidos no PPGeo

Objetivo 1

Fomentar o impacto e 

relevância social e 

econômica nas pesquisas 

conduzidas em 

dissertações e teses do 

PPGeo

4; 5; 6; 9; 

10; 15; 21; 

27; 45; 51; 

56; e 58.

(3.2.1), 

(3.2.2), 

(3.2.3), 

(3.2.4), 

(3.2.5), e 

(3.2.6)

Objetivo 2

Promover integração entre 

ações de pesquisa e ações 

extensão que tragam os 

atores sociais externos a 

universidade para mais 

próximos do PPGeo

EIXO DESCRIÇÃO
PDI-UFG-

2018/2022

FICHA DE 

AVALIAÇÃO 

DA ÁREA

OBJETIVO META AÇÃO
RESPON

SÁVEL

(1) divulgar o PPGeo junto a sociedade 

civ il a partir do contatos preexistentes de 

discentes e docentes

(2) estabelecer uma conta de mídia social 

(tipo Instagram) para publicar conteúdo 

curto rotineiramente produzido por 

discentes e docentes do programa

(3) aproximar-se da comunidade 

adjacente ao Campus Samambaia com 

ações integrativas com feedback positivo

(2) captar pesquisas em parcerias com 

os atores do setores público e privado 

a partir da demanda e ajustar à realização de 

dissertações e teses sob um grande projeto 

guarda-chuva

(1) realizar reuniões com representantes de 

empresas e autarquias públicas para 

entender suas demandas que podem 

ser atendidas pelo PPGeo
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Para além de criar e fortalecer 

as conexões com a 

sociedade, o estado e o setor 

produtivo, é necessário que 

esse contato seja 

mutualmente abastecido 

por produções científicas, 

técnicas multi e 

interdisciplinares, 

constituindo-se em como o 

programa se integra a 

sociedade em suas múltiplas 

escalas a partir de um 

intercambio bidirecional.

4, 8, 9, 10, 

15,19, 55 e 

56.

(1.2.3), 

(2.2.1), ( 

2.2.2), 

(2.2.3), 

(2.3.1), 

(2.3.2), 

(3.1.1), 

(3.1.4) e 

(3.1.5)

Objetivo 1

Fomentar a integração com 

a sociedade civil via ação 

dos Grupos de Pesquisas e 

Laboratórios vinculados ao 

PPGeo

curto prazo

captar novas propostas de 

integração com a sociedade 

a partir do ingresso de 

profissionais já inseridos no 

mercado de trabalho no 

PPGeo

longo prazo

avaliar a efetividade do 

PPGeo em fomentar 

inovação e transferência de 

conhecimento para 

sociedade civil

Objetivo 2

Fomentar a integração com 

o Estado a partir da ação 

dos Grupos de Pesquisas e 

Laboratórios vinculados ao 

PPGeo para contribuir na 

eficiência da gestão do 

Estado

curto prazo

captar novas propostas de 

integração com o Estado a 

partir do ingresso de 

profissionais já inseridos na 

gestão pública no PPGeo

médio prazo

avaliar a efetividade do 

PPGeo em fomentar 

inovação e transferência de 

conhecimento para a gestão 

pública
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EIXO DESCRIÇÃO
PDI-UFG-

2018/2022

FICHA DE 

AVALIAÇÃO 

DA ÁREA

OBJETIVO META AÇÃO
RESPON

SÁVEL

(1) buscar integração regional v ia 

instituições com centralidade já 

estabelecida, como é o caso da Flacso

(2) ampliar a presença de professores 

estrangeiros  no PPGeo via convites para 

realizar estágio pós-doutoral, ou como 

professor visitantes para participar da 

concepção e execução de pesquisa

(3) fomentar submissão de manuscritos 

em periódicos que tenham JCR por 

discentes e docentes , pagando a 

tradução dos trabalhos quando houver 

mérito, mesmo quando já forem egressos

(4) investir os recursos disponíveis ao 

PPGeo na melhoria das infra-estrutura e de 

equipamentos com potencial de aumentar o 

impacto da produção do conhecimento 

do programa

(1) organizar workshops para discutir 

sobre melhores periódicos a serem 

almejadas as publicações de seus 

trabalhos finais com discentes e docentes 

do PPGeo 

(2) debater sobre os benefíc ios e 

malefíc ios em defender suas teses no 

formato de artigos  com discentes e 

docentes

(3) financiar a tradução de manuscritos 

para serem submetidos em periódicos 

com JCR

(4) captar pesquisas em parcerias com os 

atores do setores público e privado a partir 

da demanda e ajustar à realização de 

dissertações e teses sob um grande 

projeto guarda-chuva

Objetivo 3

Qualificar o quadro de 

docentes do PPGeo, em 

PPGs que possam agregar 

inovações às pesquisas 

desenvolvidas no PPGeo

longo prazo

ter todo o corpo docente 

com ao menos um estágio 

pós-doutoral no Brasil

(1) realizar missões científicas a 

universidades do Brasil e do exterior para 

organizar potenciais estágios pós-

doutorais e acordos de cooperação
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(1.1.2), 

(1.1.4), 

(2.1.2), 

(2.1.3), 

(2.4.1), 

(2.4.3) e 

(2.4.4)

9, 10, 15, 

21, 55, 56 e 

58.

Para além de criar e fortalecer 

as conexões com a 

sociedade, o estado e o setor 

produtivo, e também 

abastecer esse contato 

produções científicas, técnicas 

multi e interdisciplinares é 

necessário que essa 

produção do 

conhecimento seja 

construída ao longo do 

tempo pela equipe do 

PPGeo.

Objetivo 2

Fomentar a publicação do 

conhecimento produzido no 

PPGeo em veículos 

altamente qualificados

médio prazo

reduzir a publicação de 

artigos em periódicos de 

baixa avaliação nas 

avaliações QUALIS (futuro 

estrato ‘B’)

longo prazo

ampliar a proporção de 

publicações com alto 

impacto

longo prazo

ampliar a inserção do 

PPGeo no cenário científico 

nacional e continental 

(America Latina) para 

fortalecer a produção do 

conhecimento

Objetivo 1

Fomentar a proposição de 

projetos de pesquisas 

concisos, de robustez 

teórico-metodológica, alto 

potencial de inovação, 

inovação, relevância e 

impacto social
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EIXO DESCRIÇÃO
PDI-UFG-

2018/2022

FICHA DE 

AVALIAÇÃO 

DA ÁREA

OBJETIVO META AÇÃO
RESPON

SÁVEL

(1) elaborar o PPP com a participação de 

atores sociais externos ao PPGeo, egressos 

e discentes e docentes do PPGeo, e 

também do IESA não vinculados ao PPGeo

(2) Realizar reuniões rotineiras para 

aprimorar o PPP depois que ele tenha 

sido elaborado, com base nas 

experiências do PPGeo e também fazendo 

intercambio com representantes de PPGs 

em Geografia de outras universidades do 

país e do mundo

(1) realizar o planejamento semestral 

de disciplinas  antes do início do ano letivo 

com reuniões que devem tratar das 

estratégias de ensino e aprimoramentos 

superando o modelo tradicional

(2)realizar palestras sobre ensino 

híbrido e aprendizagem ativa para o 

corpo docente 

(3) convidar docentes de outras 

instituições para ofertarem disciplinas 

em rede com docentes do PPGeo

(3) fomentar a participação do corpo 

discente e docente em eventos 

internacionais para trazer novas 

abordagens, perspectivas que 

aprimorem o PPP como um todo e 

especificamente mantendo o conteúdo das 

disciplinas atualizados

Objetivo 2

Promover a adoção de 

modelos híbridos de ensino 

com foco na aprendizagem 

ativa integrada a outras 

instituições

longo  prazo

fomentar junto ao corpo 

docente a realização de 

disciplinas remotas em 

parceria com outros PPGs 

em Geografia ao estilo de 

PPGs em Rede, no Brasil e 

no exterior a partir de 

abordagens não tradicionais
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Para além de criar e fortalecer 

as conexões, abastecer esse 

contato produções e construí-

la ao longo do tempo é 

preciso que haja formação 

discente e qualificação 

docente

4, 8, 9, 10,0 

27, 53 e 55.

(1.1.3), 

(1.2.1), 

(2.5.1), 

(2.5.2), 

(2.5.3) e 

(2.5.4).

Objetivo 1

Estruturar e manter 

atualizado o Plano Politico 

Pedagógico (PPP) do 

Programa para mantê-lo 

ajustado a realidade do 

século XXI, contribuindo 

ainda para o avanço 

concomitante de todos seus 

eixos estratégicos

médio prazo

acompanhar a variabilidade, 

ou tendências, na captação 

de candidatos e formação 

de doutores temporal e 

tematicamente para 

conseguir antever riscos e 

ajustar o PPP como 

resposta a essa variação

longo prazo

acompanhar a adequação 

do PPP às demandas 

sociais, econômicas, 

tecnológicas com base em 

suas forças internas e 

oportunidades externas 

para fortalecer a identidade 

do PPG sempre se 

ajustando ao contexto 

histórico
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EIXO DESCRIÇÃO
PDI-UFG-

2018/2022

FICHA DE 

AVALIAÇÃO 

DA ÁREA

OBJETIVO META (PRPG) AÇÃO
RESPON

SÁVEL

(1) fomentar e financiar missões científicas 

internacionais para inic iar e fortalecer a 

execução de projetos de pesquisa com 

vias a inovação 

(2) convidar missões estrangeiras de 

pesquisadores de instituições estrangeiras 

para vir ao PPGeo

(1) definir a politica de banca remota

(2) estruturar o controle contínuo da 

formação e da filiação dos membros 

das bancas junto a Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente

(3) realizar workshops junto ao corpo 

discente para discutir a importância da 

banca examinadora

(1) realizar continuamente workshops junto 

ao corpo discente e docente do PPGeo para 

fomentar a criação de páginas no 

Research Gate, Instagram, LinkedIn, 

entre outros 

(2) definir uma cultura política que 

fomente a integração internacional do 

corpo discente

(1) divulgar edital em espanhol e inglês

(2) usar todas as vagas de estágio 

doutoral ofertadas pela PRPG e ainda 

abrir demanda para uso da cota comum

(1) fomentar a realização de missões 

internacionais em via dupla, 

destacadamente buscando parceiros na 

América Latina e em países Africanos de 

língua portugues
(2) financiar a tradução e correção de 

artigos de alto impacto potencial para  

língua inglesa
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Para além de criar e fortalecer 

as conexões, abastecer esse 

contato produções,  construí-

la ao longo do tempo e 

fomentar a formação discente 

e a qualificação docente, é 

necessário que amplie-se 

a repercussão das ações 

do PPGeo para fora das 

fronteiras nacionais e da 

barreira da lingua.

 Nesse eixo, durante os 

seminários da PRPG foram 

instruídas metas usadas em 

nossos objetivos locais. 

4,9, 10, 21, 

54, 55, 56 e 

57.

(3.3.1), 

(3.3.2), 

(3.3.4), 

(3.3.6) e 

(3.3.7)

médio prazo

30% dos grupos de 

pesquisa liderados por 

docentes do PPGeo com 

participação de 

pesquisadores estrangeiros

Objetivo 1

Fomentar a criação, 

ampliação, consolidação de 

projetos de pesquisa com 

participação de 

pesquisadores e estudantes 

estrangeiros

longo  prazo

30% de publicações e 

projetos com participação 

de pesquisadores 

estrangeiros

Objetivo 5

Publicações de alto impacto 

com coautoria de parcerias 

internacionais

Objetivo 2

Desenvolver a política de 

disciplinas docentes 

estrangeiros

curto prazo

30% de disciplinas em 

língua estrangeira com 

docentes estrangeiros

curto prazo

30% de bancas com 

participação de 

pesquisadores estrangeiros

médio prazo

atingir a meta de 50% de 

interação do corpo docente 

e discente com 

pesquisadores 

internacionais 

Objetivo 3

Aumentar a integração e 

projeção internacional do 

PPGeo

curtissimo prazo

100% do site em pelo 

menos em uma língua 

estrangeira

médio prazo

100% do espaço físico com 

área física com indicação 

em inglês e programa de 

acolhimento de estudante 

estrangeiro

longuíssimo prazo

30% dos discentes com 

certificado de proficiência 

em uma língua estrangeira.

Objetivo 4

Fortalecer o intercambio de 

discente estrangeiros no 

PPGeo e discentes do 

PPGeos no exterior
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EIXO DESCRIÇÃO
PDI-UFG-

2018/2022

FICHA DE 

AVALIAÇÃO 

DA ÁREA

OBJETIVO META (PRPG) AÇÃO
RESPON

SÁVEL

(1) fomentar e financiar missões científicas 

nacionais para inic iar e fortalecer a 

execução de projetos de pesquisa com 

vias a inovação 

(2) convidar missões de outras regiões 

do estado e outras Unidades da 

Federação de pesquisadores de 

instituições de outras regiões do estado e 

outras Unidades da Federação para vir ao 

PPGeo

(1) definir a politica de banca remota

(2) estruturar o controle contínuo da 

formação e da filiação dos membros 

das bancas junto a Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente

(3) realizar workshops junto ao corpo 

discente para discutir a importância da 

banca examinadora

(1) realizar continuamente workshops junto 

ao corpo discente e docente do PPGeo para 

fomentar a criação de páginas no 

Research Gate, Instagram, LinkedIn, 

entre outros 

(2) definir uma cultura política que 

fomente a integração 

‘regional/nacional’ do corpo discente

Objetivo 4

Publicações com coautoria 

de parcerias com discentes 

e docentes de instituições 

de outras regiões do estado 

e outras Unidades da 

Federação

longuíssimo prazo

30% de publicações e 

projetos com participação 

de pesquisadores de outras 

regiões do estado e outras 

Unidades da Federação

(1) Fomentar a realização de missões 

internacionais em via dupla, 

destacadamente buscando parceiros em 

Instituições de Ensino Superior em Goiás e 

estados limitrofes
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Para além de criar e fortalecer 

as conexões, abastecer esse 

contato produções, construí-la 

ao longo do tempo e fomentar 

a formação discente e a 

qualificação docente, é 

necessário que amplie-se a 

repercussão das ações do 

PPGeo para dentro das 

fronteiras nacionais, não 

apenas para fora.

 Nesse eixo, durante os 

seminários da PRPG foram 

instruídas metas usadas em 

nossos objetivos locais. 

53, 55 e 58

OML1

OML2

OML3

 OML4

(3.3.1), 

(3.3.3), 

(3.3.4), 

(3.3.5), 

(3.3.6) e 

(3.3.7)

Objetivo 1

Fomentar a criação, 

ampliação, consolidação de 

projetos de pesquisa com 

participação de 

pesquisadores e estudantes 

de outras regiões do estado 

e outras Unidades da 

Federação

médio prazo

30% dos grupos de 

pesquisa liderados por 

docentes do PPGeo com 

participação de 

pesquisadores de outras 

regiões do estado e outras 

Unidades da Federação

Objetivo 2

Desenvolver a política de 

disciplinas docentes de 

outras regiões do estado e 

outras Unidades da 

Federação

curto prazo

30% de bancas com 

participação de 

pesquisadores de outras 

regiões do estado e outras 

Unidades da Federação

Objetivo 3

Aumentar a integração e 

projeção em outras regiões 

do estado e em outras 

Unidades da Federação do 

PPGeo

médio prazo

atingir a meta de 50% de 

interação do corpo docente 

e discente com 

pesquisadores de outras 

regiões do estado e outras 

Unidades da Federação 
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EIXO DESCRIÇÃO
PDI-UFG-

2018/2022

FICHA DE 

AVALIAÇÃO 

DA ÁREA

OBJETIVO META (PRPG) AÇÃO
RESPON

SÁVEL

(1) partic ipar das ações focadas no 

Planejamento Estratégico promovidas 

pela Reitoria da UFG e pela PRPG/UFG

(2) realizar workshops de planejamento 

junto ao corpo discente e docente do PPGeo 

e também com atores externos ao programa 

(sociedade civil, estado, setor produtivo)

(1) partic ipar das ações focadas em 

Autoavalição de PPGs  promovidas pela 

Reitoria da UFG e pela PRPG/UFG

(1) promover o debate sobre a 

importância de atender os princípios 

constantes na ficha de avaliação da 

CAPES para a área de Geografia

(2) realizar reuniões individuais com o corpo 

docente para dialogar sobre sua 

inserção no PPGeo

(3) Promover o diálogo sobre a necessidade 

de ampliar as politicas e inic iativas de 

ações afirmativas para além de bolsas 

para estudantes PPI

(4)Reunir-nos com a Comissão de Ações 

Afirmativas (CAF) da UFG para orientar 

nossas ações afirmativas

E
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l Para além de criar e fortalecer 

as conexões, abastecer esse 

contato produções, construí-la 

ao longo do tempo e fomentar 

a formação discente e a 

qualificação docente e ampliar 

a repercussão das ações do 

PPGeo para dentro e fora das 

fronteiras nacionais é 

necessário que sejam 

estabelecidas ações de 

governança social do 

programa, é quando as 

ações viram políticas 

sistêmicas.

41, 51, 57 e 

58

 

 OML4

(1.3.1), 

(1.3.2) e 

(1.4.1)

Objetivo 1

Elaborar e manter 

atualizado o Planejamento 

Estratégico 

Objetivo 2

Elaborar e manter 

atualizada a autoavaliação 

do PPGeo 

Objetivo 3

Implementar e aprimorar a 

normatização de processos 

de gestão de pessoas e 

documentos

(2) realizar workshops de autoavaliação  

junto ao corpo discente e docente do PPGeo 

e também com atores externos ao programa 

(sociedade civil, estado, setor produtivo)

(5) Refinar os instrumentos de 

acompanhamento docente.

curtissimo prazo

100% do site em pelo 

menos em uma língua 

estrangeira

médio prazo

100% do espaço físico com 

área física com indicação 

em inglês e programa de 

acolhimento de estudante 

estrangeiro

longuíssimo prazo

30% dos discentes com 

certificado de proficiência 

em uma língua estrangeira.

Objetivo 4

Fortalecer o intercambio de 

discente estrangeiros no 

PPGeo e discentes do 

PPGeos no exterior

curto prazo

elaborar o Planejamento 

Estratégico do PPGeo de 

forma participativa com 

egressos e atores sociais 

de instituições que recebem 

ou tem potencial para 

receber nossos egressos

médio prazo

aprimorar o Planejamento 

Estratégico do PPGeo 

continuamente para mantê-

lo alinhado as demandas 

sociais e econômicas, aos 

paradigmas científicos, 

métodos científicos e 

procedimentos 

metodológicos

curto prazo

refinar os instrumentos de 

autoavaliação do PPGeo de 

forma participativa com 

egressos e atores sociais 

de instituições que recebem 

ou tem potencial para 

receber nossos egressos

curto prazo

aprimorar os instrumentos 

de autoavaliação do PPGeo 

continuamente para mantê-

lo alinhado as demandas 

sociais e econômicas, aos 

paradigmas científicos, 

métodos científicos e 

procedimentos 

metodológicos

curto prazo

aprimorar e acompanhar as 

políticas de 

credenciamento, 

acompanhamento, 

recredenciamento e 

descredenciamento de 

docentes

curto e médio prazos

Aprimorar e acompanhar as 

políticas e iniciativas de 

ação afirmativa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 63/2020/PRPG/UFG

Processo nº 23070.054902/2020-90

Goiânia, 01 de dezembro de 2020.

 

À Coordenação de Programas de Pós-Graduação 

 

Assunto: I Workshop Planejamento Estratégico de 2021: visão geral e cronograma das dimensões
específicas

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.054902/2020-90.

Prezado(a)s Coordenadore(a)s e Vice-Coordenadore(a)s

 

Conforme informado nas últimas reuniões entre a PRPG e a Coordenação de PPG, iniciaremos o processo de
construção coletiva do Planejamento Estratégico Institucional para a Pós-Graduação Stricto Sensu para 2021.

Para o sucesso desse empreendimento, selecionamos como estratégia a elaboração processual, abordando
algumas dimensões/eixos a cada workshop, seguindo um cronograma de encontros e tomando como referência
alguns documentos norteadores.

O primeiro encontro ocorre ainda esse ano, em 17 de dezembro, e a partir daí encontros mensais, até março de
2021. É fundamental a presença de dois docentes de cada PPG: um representante da Coordenação do PPG - seja
o(a) Coordenador(a) ou Vice-Coordenador(a) e um docente indicado para coordenar a implementação e
avaliação do respectivo eixo no planejamento estratégico do PPG. 

  Segue o cronograma e eixos que serão abordados em cada encontro:

- 17/12/2020 - 8:00-12:00h - Visão geral dos eixos do Planejamento Estratégico Institucional e desenvolvimento
dos eixos I - Impacto e relevância da Pós-Graduação Stricto Sensu na UFG e II- Inovação e Transferência de
Conhecimentos.

-18/01/2020 - 8:00 - 12:00h - Eixo III- Ensino e aprendizagem na Pós-Graduação: Projeto Político Pedagógico
dos Programas,  objetivos / finalidades dos PPG, formação do estudante na Pós-Graduação. 

- 25/01/2020 - 8:00 - 12:00 - Eixo IV- Produção do conhecimento na Pós-Graduação

- 01/02/2020 - 8:00 - 12:00 - Eixo V - Internacionalização

- 08/02/2020 - 8:00 - 12:00 - Auto avaliação da Pós-Graduação na UFG.

 

Para os trabalhos do dia 17 de dezembro de 2020, está prevista a seguinte organização: 

8:00 - Abertura: Visão geral dos eixos do Planejamento Estratégico Institucional e orientação para os trabalhos
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8:15 - 9:45h - Atividade em dupla - Revisão dos documentos orientadores: relatório do GT Impacto e relevância
da Pós-Graduação Stricto Sensu e relatório do GT Inovação e Transferência de Conhecimentos. 

10:00 - 10:30 - Apresentação do Planejamento Institucional nos eixos I e II

10:30 - 11:00 Discussão do eixo I 

11:00- 11:30 discussão do eixo II

11:30 - 12:00 Elaboração da versão final do Planejamento e pactuação das ações nos PPG. 

 

Solicitamos que, por meio de despacho nesse processo, até o dia 14/12/2020 os PPG indiquem os nomes dos
participantes em cada uma das datas e o e-mail de contato, para as orientações mais específicas em cada
encontro.

 

A participação de todos os PPG é fundamental, e pode contribuir para a elaboração do relatório Sucupira 2020!

 

Atenciosamente, 

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Maria Márcia Bachion, Pró-Reitor Adjunto, em 02/12/2020, às
01:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

QRCode
Assinatura

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1717328 e o código CRC 3EC85A52.

Avenida Esperança s/n, Alameda Ingá � Quadra B � Edifício B1 � Prédio da Reitoria � Térreo - Bairro
Campus Samambaia - Telefone: (62)3521-1163

CEP 74690-900 Goiânia/GO - https://www.ufg.br/

protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.054902/2020-90 SEI nº 1717328

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.ufg.br/
mailto:protocolo.cidarq@ufg.br


Anexo 11 (2020) - Produção discentes e egressos  

 

PRODUÇÕES DISCENTES E EGRESSOS (ANO BASE 2020) 

    QUADRO 1: CARACTERÍSTICA DAS PRODUÇÕES DISCENTES E EGRESSOS (ANO BASE 2020) 

TIPO Quantidade % 

TOTAL DE PRODUÇÃO  226 100 

PRODUÇÃO DISCENTES  167 73,9 

PRODUÇÃO EGRESSOS  59 26,11 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA  189 83,62 

PRODUÇÃO TÉCNICA  37 16,37 

DINÂMICA SOCIOESPACIAL  103 45,57 

ANÁLISE AMBIENTAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOG. (TIG) 78 34,51 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA  41 18,14 

ARTIGOS EM PERIÓDICOS COM ISSN  125 55,3 

VINCULADAS A PROJETO DE PESQUISA  187 82,7 

SEM VINCULO DE PROJETO DE PESQUISA  39 17,25 
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QUADRO 2: TOTAL DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS E POR LINHAS DE PESQUISA (ANO BASE-2020) 

ARTIGOS EM PERIÓDICOS POR LINHA DE PESQUISA  

TOTAL 125 100% 

DINÂMICA SOCIOESPACIAL  70 56% 

ANÁLISE AMBIENTAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOG. (TIG)  49 39,20% 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA  6 4,80% 
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Figura 4 

 

QUADRO 3: TOTAL DE ARTIGOS POR ESTRATO QUALIS (REFERÊNCIA - 2013 A 2016) 

QUALIS (2013 a 2016) 

ESTRATO TOTAL DISCENTE EGRESSO DS AA EA 

A1 5 2 3 3 1 1 

A2 19 11 8 13 6 0 

B1 25 15 10 12 12 1 

B2 21 14 7 11 8 2 

B3 10 4 6 6 4 0 

B4 22 11 11 14 8 0 

B5 8 7 1 6 2 0 

C 3 2 1 2 1  
SEM QUALIS 12 10 2 3 7 2 

*DS (Dinâmica Socioespacial); AA (Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geog.) e (EA) Ensino-Aprendizagem 
de Geografia. 
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Figura 6. Comparação do número de artigos publicados por discentes e egressos em periódicos entre os 

anos de 2019 e 2020.  
 
 

QUADRO 4: TOTAL DE PRODUÇÕES POR TIPO DE PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

TIPO TOTAL DISCENTE EGRESSO 

TOTAL 189 131 58 

ARTIGOS EM PERIÓDICOS  125 76 49 

ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA  3 3 0 

LIVRO E CAPÍTULOS DE LIVROS 30 24 6 

TRABALHOS EM ANAIS  30 28 2 
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QUADRO 5: TOTAL DE PRODUÇÕES POR TIPO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS 

PRODUÇÕES TÉCNICAS 

TIPO TOTAL DISCENTE EGRESSO 

TOTAL 37 36 1 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO  12 11 1 

CARTAS, MAPAS OU SIMILARES  7 7 0 

CURSO DE CURTA DURAÇÃO  4 4 0 

MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL  1 1 0 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  8 8 0 

PROGRAMA DE RÁDIO OU TV  3 3 0 

SERVIÇOS TÉCNICOS  1 1 0 

OUTRO 2 1 1 
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PRODUÇÕES DISCENTES E EGRESSOS (ANO BASE 2019) 

 
    QUADRO 6: CARACTERÍSTICA DAS PRODUÇÕES DISCENTES E EGRESSOS (ANO BASE 2019) 

PUBLICAÇÕES DISCENTES E EGRESSOS (ANO BASE 2019) 

TIPO Quantidade % 

TOTAL DE PRODUÇÃO  559 100 

PRODUÇÃO DISCENTES  262 46,8 

PRODUÇÃO EGRESSOS  297 53,13 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA  465 83,18 

PRODUÇÃO TÉCNICA  94 16,8 
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PRODUÇÕES TÉCNICAS:  DISCENTES E EGRESSOS
(ANO BASE 2020) 

TOTAL DISCENTE EGRESSO



DINÂMICA SOCIOESPACIAL  269 48,12 

ANÁLISE AMBIENTAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOG.  (TIG ) 155 27,7 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA  129 23,1 

ARTIGOS EM PERIÓDICOS COM ISSN  154 27,5 

VINCULADAS A PROJETO DE PESQUISA  483 86,4 

SEM VINCULO DE PROJETO DE PESQUISA  76 13,6 
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QUADRO 7: TOTAL DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS E POR LINHAS DE PESQUISA (ANO BASE-2019) 

ARTIGOS EM PERIÓDICOS POR LINHA DE PESQUISA  

TOTAL 154 100  

DINÂMICA SOCIOESPACIAL  95 61,7  

ANÁLISE AMBIENTAL E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO GEOG. (TIG) 42 27,3  

ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA  11 7,14  

SEM INFORMAÇÃO 6 3,9  
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PRODUÇÕES PPGEO 2020 e 2019 
 

CARACTERÍSTICA DAS PRODUÇÕES  

ANO 

2020 2019 

TOTAL DE PRODUÇÔES (PPGEO) 682 844 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 359 573 

PRODUÇÃO TÉCNICA  223 271 

PRODUÇÃO DISCENTES COMO PRIMEIRO AUTOR 167 191 

PRODUÇÃO EGRESSOS COMO PRIMEIRO AUTOR 59 221 

PRODUÇÃO DOCENTE COMO PRIMEIRO AUTOR  304 350 

PRODUÇÃO PÓS-DOC COMO PRIMEIRO AUTOR  7 10 

PARTICIPANTES EXTERNOS COMO PRIMEIRO AUTOR  30 15 

SEM CATEGORIA  15 57 
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Anexo 11 (2020) Produção docentes do PPGeo 

 

Item 2.4 - Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente 

no programa 

Produção Intelectual Docente - Bibliográficos e Técnicos -       
Quadriênio 2017-2020 

Produtos / Ano 2020 2019 2018 2017 TOTAL 

Bibliográficos 250 162 221 257 890 

Técnicos 210 190 186 200 786 

TOTAL 460 352 407 457 1676 

 

Produção Intelectual Docente - Subtipo Bibliográfico -                               
Quadriênio 2017-2020 

Produtos / Ano 2020 2019 2018 2017 TOTAL 

Periódicos 142 51 85 57 335 

Anais 13 57 77 143 290 

Livros 67 41 50 50 208 

Jornal/Revistas 28 13 9 7 57 

TOTAL 250 162 221 257 890 

 

Produção Intelectual Docente - Subtipo Técnico -                               
Quadriênio 2017-2020 

Produtos / Ano 2020 2019 2018 2017 TOTAL 

Apresentação de Trabalho 42 74 80 85 281 

Serviço Técnico 8 56 45 47 156 

Org. Eventos 50 13 29 27 119 

Programa de Rádio/TV 57 22 14 18 111 

Desenv. Material 
Didático/Instrucional 

35 0 2 6 43 

Editoria 15 6 2 3 26 

Outros 3 9 6 7 25 

Curso de curta duração 0 10 8 7 25 

TOTAL 210 190 186 200 786 

 



 

 

 

 

 

 

Produção Intelectual Docente - Bibliográfico - Linhas de Pesquisa                              
Quadriênio 2017-2020 

Linhas / Ano 2020 2019 2018 2017 TOTAL 

Análise Ambiental 90 86 86 113 375 

Dinâmicas Socioespaciais 116 53 101 91 361 

Ensino-Aprendizagem 44 23 34 53 154 

TOTAL 250 162 221 257 890 

 

Produção Intelectual Docente - Técnico - Linhas de Pesquisa                              
Quadriênio 2017-2020 

Linhas / Ano 2020 2019 2018 2017 TOTAL 

Análise Ambiental 45 66 62 73 246 

Dinâmicas Socioespaciais 93 99 89 91 372 

Ensino-Aprendizagem 72 25 35 36 168 

TOTAL 210 190 186 200 786 

 

Produção Intelectual Docentes - Qualis-CAPES dos 
artigos publicados em periódicos - Quadriênio 2017-

2020 

Qualis / Ano 2020 2019 2018 2017 TOTAL 

A1 10 8 7 7 32 

A2 24 9 17 14 64 

B1 20 11 18 8 57 

B2 20 5 11 8 44 

B3 17 4 5 2 28 

B4 12 9 7 12 40 

B5 3 2 5 2 12 

C 3 0 1 1 5 

SD 33 3 14 3 53 

TOTAL 142 51 85 57 335 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Produção Intelectual Docente - Qualis-CAPES dos artigos publicados em 
periódicos por Linhas de Pesquisa - Quadriênio 2017-2020 

Linhas de 
Pesquisa 

Análise Ambiental 
Dinâmicas 

Socioespaciais 
Ensino-Aprendizagem 

TOTAL 
Qualis 2020 201

9 
2018 2017 2020 201

9 
201

8 
2017 2020 2019 2018 201

7 

A1 9 4 6 3 1 4 1 4 0 0 0 0 32 

A2 8 4 10 11 16 2 5 1 0 3 2 2 64 

B1 6 5 10 3 12 4 7 3 2 2 1 2 57 

B2 9 3 3 2 6 2 7 3 5 0 1 3 44 

B3 8 2 2 0 8 1 1 1 1 1 2 1 28 

B4 5 3 3 2 5 3 3 8 2 3 1 2 40 

B5 3 0 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0 12 

C 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 

Sem Qualis 23 2 3 1 6 0 11 2 4 1 0 0 53 

TOTAL 71 23 38 23 57 16 40 24 14 12 7 10 335 

 

Produção Intelectual Docente  - Média Docente por Linha de Pesquisa -                    
Quadriênio 2017-2020 

Linhas de Pesquisa Técnica Bibliográfica Artigos Livros Anais 
Número de 
Docentes 

Análise Ambiental 22,3 30,1 14,1 6,1 13,2 11 

Dinâmicas Socioespaciais 28,6 27,7 10,5 5,3 7,5 13 

Ensino-Aprendizagem 28,0 25,6 7,1 12,0 7,6 6 

Média PPGeo 26,2 29,6 11,1 6,9 9,6 30 

 



Anexo 13 (2020) - Fascículos didáticos LEPEG 

  

  
 



Anexo 14 (2020) Texto complementar do item 3.2 
 
 
Este item apresenta-se como anexo em função do limite de 
caracteres para o referido campo na plataforma Sucupira. 
 

3.2.1 Participação em projetos de extensão que levem o 
conhecimento específico da geografia para a sociedade 
em geral  

 
Adriano Rodrigues de Oliveira 

• 2018 – Palestra no Colégio Marista de Goiânia sobre Crise Internacional 
de Refugiados. 

• 2020 – Criação e produção do canal de podcast “Geopolítica Acessível”, 
de compartilhamento de informações e análise em geopolítica e 
geografia econômica. 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 
Mestrado (2020 – 2022), 2020 – 2021: 2020 – Atual: Projeto de 
Extensão “Extensão rural”. Esse projeto Extensão Rural se constitui num 
campo de formação profissional-cidadã aos Estudantes, de qualificação 
de processos à Comunidade, de aprimoramento dos Servidores das 
Instituições envolvidas e, por fim, de consciência na produção e no 
consumo de Alimentos. Articula-se ambientes e pessoas interessadas 
em processos de produção e consumo de alimentos: estudantes, 
famílias camponesas, organizações sociais, servidores da UFG, do IFG 
e do IFGoiano, entes da comunidade/consumidores. Desenvolve-se 
ações em parceria com comunidades camponesas, mirando processos 
materiais e imateriais no campo e na cidade, agricultura, com destaque 
àqueles relacionados à agroecologia e à cultura alimentar.  

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 
Mestrado (2020 – 2022): 2019 – 2020: Projeto de Extensão “A Escola 
nos espaços da Universidade: Agricultura agroecológica, soberania 
alimentar e cidadania”. O projeto tem como objetivo promover o diálogo 
teórico-empírico-propositivo, associando a agricultura agroecológica com 
a promoção de uma educação socioambiental pautada na soberania 
alimentar. Essa proposta busca construir um diálogo contínuo entre a 
comunidade acadêmica e a sociedade, sobretudo com a participação de 
alunos, professores e agentes educacionais de escolas públicas da 
Região Metropolitana de Goiânia. Para tanto, atividades teórico-práticas 
conjuntas no espaço da Universidade-Escola serão fundamentais, tais 
como: espaços de diálogos, formação e trocas de saberes entre 
professores e técnicos da UFG (IESA e Escola de Agronomia) com as 
Escolas Públicas da Região Metropolitana de Goiânia, por meio de 
palestras e atividades práticas. O projeto de extensão pretende 
fortalecer o diálogo-ação entre a Universidade e a sociedade, 
promovendo discussões importantíssimas, como a produção e o acesso 
aos alimentos com qualidade, saúde e soberania para todos(as), 
fortalecendo a educação pública e de qualidade, bem como 



estabelecendo uma formação teórico-prática para jovens e crianças de 
escolas públicas.  

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 
Mestrado (2020 – 2022): 2019 – Atual: Projeto de extensão “Orgânicos 
na Saúde”. Este projeto trata de forma integrada do referencial dos 
direitos humanos, atuando de forma mais específica sobre o Direito 
Humano a Alimentação Adequada (DHAA). O DHAA se concretiza no 
contexto brasileiro por meio de ações voltadas para a Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) que considera que o acesso a alimentos 
saudáveis, livres de qualquer tipo de contaminantes e produzidos/ 
comercializados de forma socialmente justa como fatores vinculados a 
processos de promoção da alimentação adequada e saudável. Essa 
iniciativa de extensão também busca promover ações de oferta de 
alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, produzidos com base em 
experiências agroecológicas por agricultoras/es familiares vinculados a 
movimentos sociais do campo para a comunidade acadêmica da UFG e 
comunidade externa com residência e/ou local de trabalho próximos a 
espaços físicos da universidade. Logo, atua-se no desenvolvimento de 
ações de formação e tradução do conhecimento sobre os alimentos 
orgânicos e agroecológicos para a comunidade em geral. Assim, busca-
se realizar uma feira de alimentos orgânicos e agroecológicos enquanto 
um espaço de fortalecimento das/os agricultoras/es familiares e de 
promoção da saúde para a comunidade interna da UFG; realização de 
ações de cunho educativo, estudos acadêmicos e construção de 
atividades de pesquisa e ensino na temática tendo a extensão 
universitária como eixo guia. Este projeto de extensão é fruto de uma 
articulação intersetorial e integrada que envolve servidores do Instituto 
Federal Goiás (IFG), Universidade Federal de Goiás (UFG) - distintas 
unidades acadêmicas, Secretaria de Estado da Saúde e organizações 
sociais vinculadas a agricultura familiar. 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 
Mestrado (2020 – 2022): 2019 – Atual: Projeto de Extensão “Educação 
Ambiental com escolas da região metropolitana de Goiânia: Trabalho de 
Campo à experiência de recuperação de área degradada utilizando 
Agrofloresta.” Esse projeto de Educação Ambiental resgata a 
metodologia de Trabalho de Campo enquanto uma estratégia de ensino-
aprendizagem a partir da integração entre teoria e prática. A proposta 
consiste na realização de Trabalho de Campo ao Parque Florestal e 
Cultural Florata, que proporcionará uma vivência articulada a conteúdos 
tais como: Cerrado, conscientização do consumo de alimentos, defesa 
da sociobiodiversidade e saberes tradicionais, estrutura e manejo dos 
solos, entre outros, além de apresentar concretamente uma experiência 
de recuperação de área degradada e de produção de alimentos sem uso 
de agrotóxicos: Agricultura Sintrópica ou Agrofloresta. A ação busca dar 
dinamicidade aos currículos escolares garantindo a participação de 
jovens, da região metropolitana de Goiânia, em atividades lúdicas e de 
sensibilização para a proteção ambiental, pautando-se na perspectiva de 
educação popular de Paulo Freire, que pretende fortalecer o diálogo-
ação com a sociedade.  



• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 
Mestrado (2020 – 2022): 2019 – Atual: Projeto de Extensão “A 
agroecologia como estratégia de conservação do Cerrado”. Esse projeto 
é voltado para o assentamento Canudos em Palmeiras de Goiás e visa 
agregar valor a produtos oriundos do Cerrado, por meio da expansão de 
sistemas orgânicos de base agroecológica e plantas medicinais nativas, 
mas também o diálogo do saber científico e local a fim de proteger os 
recursos ambientais dos ecossistemas brasileiros e a segurança 
alimentar. O projeto está estruturado por meio de uma equipe 
interdisciplinar formada por discentes do curso de Ciências Ambientais, 
Agronomia, Geografia e Engenharia Florestal, docentes da Escola de 
Agronomia e técnica do Instituto de Estudos Socioambientais, com o 
apoio do Centro Vocacional Tecnológico Apinajé e Grupo de estudos de 
manejo agroecológico do Solo (GEMAS). 

• Sua orientanda, Stefanny da Cruz Nóbrega, egressa do Curso de 
Mestrado (2020 – 2022): 2018 – 2020: Projeto de extensão “Centro 
Vocacional Tecnológico Apinajé: Formação de Jovens e Mulheres”. O 
centro vocacional apinajé trabalha com o intuito de integrar atividades de 
extensão rural na pesquisa aplicada e tecnológica e educação popular 
voltados à construção e socialização de saberes, conhecimentos e 
técnicas relacionados à Agroecologia e à Produção Orgânica, bem como 
à promoção dos Sistemas Orgânicos de Produção na Região Centro 
Oeste. 

• Sua orientanda Ana Luísa S. Aragão, Curso de Doutorado (2019-2023): 
em 2019, coordenação de evento de extensão: Roda de Conversa do 
Agosto Lilás: Perto demais - Casos de violência contra a mulher (2019), 
cadastrado na Unidade de Extensão do Instituto Federal Goiano 
Campus Posse; em 2020, coordenação de evento de extensão: Roda de 
Conversa do Agosto Lilás: Perto demais - Casos de violência contra a 
mulher – 2° edição (2020), cadastrado na Unidade de Extensão do 
Instituto Federal Goiano Campus Posse; em 2020, participou como 
palestrante do evento 1ª semana do estudante, cadastrado no edital nº 
01 de 20 de fevereiro de 2020 na unidade de extensão do campus 
posse. Este evento ocorreu nos dias 10/08/2020 a 14/08/2020 com um 
total de 08 horas. Também em 2020, coordenou o projeto de ensino e 
extensão: Aulões preparatórios para o ENEM; desde esse ano, passou a 
compor a equipe do Observatório do Estado Social Brasileiro; compõe a 
equipe do canal no Youtube “Porque o Estado importa”. 

 
Alecsandro J. P. Ratts 

• Podcast “Geografia em Cast”, em 20/06 – Racismo e antirracismo: do 
corpo à cidade. Com Alex Ratts. Disponível em: 
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy
8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw== 

• Live Territorialidades negras. 09/10/21. Realização: Laboratório de 
Espacialidades Urbanas/Universidade Federal de Santa Maria. Com 
Alex Ratts 

• Live Geografías Feministas y Racismo. 30/06/20. Com Sofía 
Zaragocín/Equador, Alex Ratts, Brasil. Disponível em: 

file:///C:/Users/VISITANTE/Desktop/ANO_2020/POS_2020/SUCUPIRA_2020/RELATÓRIO%20QUALITATIVO_2020/VERSÃO%20FINAL/Item%203/20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
file:///C:/Users/VISITANTE/Desktop/ANO_2020/POS_2020/SUCUPIRA_2020/RELATÓRIO%20QUALITATIVO_2020/VERSÃO%20FINAL/Item%203/20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
file:///C:/Users/VISITANTE/Desktop/ANO_2020/POS_2020/SUCUPIRA_2020/RELATÓRIO%20QUALITATIVO_2020/VERSÃO%20FINAL/Item%203/20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
file:///C:/Users/VISITANTE/Desktop/ANO_2020/POS_2020/SUCUPIRA_2020/RELATÓRIO%20QUALITATIVO_2020/VERSÃO%20FINAL/Item%203/20/06%20–%20Racismo%20e%20antirracismo:%20do%20corpo%20à%20cidade.%20Com%20Alex%20Ratts.%20Disponível%20em:%20https:/podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zYjQzOTUwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==


https://www.youtube.com/watch?v=x7ZY5Lk2tyQ Live “Corpo e 
corporeidades nas manifestações culturais no espaço”. 13/10/20.  

• Com Alex Ratts / UFG, Maria Alice Pereira da Silva/UFBA e Paulo 
Wendell Alves de Oliveira. Realização: Laboratório Quatro 
Elementos/URCA. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=eOTuY7cyqGE&t=2s 

• Roda de Diálogo – Cidade em quilombos. Realização: Espaço 
Cultural Vovó Conceição e  Grupo de Estudos Corpo, Discurso e 
Território” (Lugar Comum / FAUUFBA). 24/10/20. Com Daniele 
Vieira/UFRGS, Alex Ratts/UFG e Gabriela Gaia/UFBA 

 
Carlos Eduardo Santos Maia 

• Mobilidade Urbana Individual Alternativa – financiamento PROEXT/UFJF 
 
Denis Castilho 

• Participação do professor e do pós-graduando João Paulo Peres junto 
às duas primeiras edições da Pedalada Ecológica realizada no município 
de Heitoraí (GO) nos anos, respectivamente em setembro de 2017 e 
maio de 2018. 

• Participação do pós-graduando Lucas Kallil de Paula Rodrigues junto ao 
projeto Educa Periferia, com produção de vídeos educativos voltados à 
educação básica, especialmente estudantes de baixa renda de escolas 
públicas. Os vídeos estão disponíveis no seguinte canal do youtube: 
https://www.youtube.com/c/EducaPeriferia/featured 

• Participação do pós-graduando Reges Sodré da Luz Silva Dias no 
projeto de extensão “Da vida rotineira ao engajamento militante: relatos 
biográficos da comunidade quilombola Dona Juscelina (Muricilândia, 
Tocantins). 

 
Denis Richter 

• Coordenou o curso de extensão desenvolvido pelo NEPEG em parceria 
com o LEPEG/GECE, intitulado: A linguagem cartográfica no ensino de 
Geografia, com carga horária de 40 h, oferecido aos professores de 
Geografia no ano de 2020. 

 
Eguimar Felício Chaveiro 

• Coordena o Grupo de Pesquisa e Extensão Espaço, Sujeito e Existência 
- “Dona Alzira”. O grupo propõe estudar à temática da existência e suas 
implicações com o saber geográfico, do qual participantes discentes 
atuais (Juliane Carla Silva, Rodrigo Emídio) e egressos (Damiana 
Souza, Renata Dias Dutra). 

• A egressa Damiana Souza desenvolve pesquisas especificas no Grupo 
Dona Alzira, sobre a aproximação entre Geografia e Literatura e a 
Literatura Indígena. Também participa da Rede de Pesquisa Geografia, 
Turismo e Literatura desde 2018.  

• A orientanda Juliane Carla Silva participa da ação de extensão: Leituras 
caminhantes com Paulo Freire: narratividades geográficas. 

• O orientando Rodrigo Emídio participa do grupo de estudos e pesquisa 
em Geografia Cultural, coordenado pela profa. Maria Geralda de 
Almeida. 

https://www.youtube.com/watch?v=eOTuY7cyqGE&t=2s


 
Eliana Marta Barbosa de Morais 

• Participa dos eventos cadastrados pelo Lepeg como projetos de 
extensão. 

 
Lana de Souza Cavalcanti 

• Coordenação (junto à Prof. Miriam Bueno) e participação do X Fórum 
Nacional NEPEG, Percursos teórico-metodológicos e práticos da 
Geografia Escolar. De 7 a 10 de dezembro de 2020, pelo canal YouTube 
do Nepeg. Evento que conta com a participação de investigadores na 
Educação Geográfica de diversas universidades brasileiras, com mais 
de 250 participantes. 

 
Manuel Eduardo Ferreira 

• Vários projetos de extensão realizados por este grupo vêm levando 
conhecimentos específicos da Geografia para a sociedade. Os projetos “Lapig 
na Escola” e o “Geocursos” são exemplos com maior tempo de atuação, há 
mais de 6 anos, promovendo ações de formação escolar, acadêmica e até 
profissionalizante, chegando em vários grupos externos à universidade. Por 
outro lado, a manutenção de portais web de dados geográficos para todo o 
Brasil, e em especial para o Cerrado, é outra ação de grande impacto, com 
milhares de acessos todos os anos, auxiliando projetos da própria universidade 
e de instituições públicas e privadas. Tais dados propiciam o monitoramento de 
ativos ambientais, identificação de áreas vulneráveis em termos sociais e 
ambientais, dentre outras abordagens. Neste rol de portais, podemos citar o 
Lapig Maps, o Atlas das Pastagens Brasileiras, o Atlas de riscos 
socioambientais e a Plataforma de Conhecimento do Cerrado, todas mantidas 
com recursos captados de ONGs, fundações privadas, agências públicas de 
fomento, além de outras instituições colaboradoras. Em tempos de pandemia, 
desde o primeiro trimestre de 2020, promovemos informações espaciais sobre 
a Covid 19 no estado de Goiás, através de um portal na internet dedicado ao 
assunto, chamado Covid Goiás UFG; por meio deste, a sociedade tem 
acompanhado a disseminação diária da doença causada pelo Coronavírus, 
seus impactos e ações de combate em cada município. Este é um exemplo de 
projeto de extensão de grande impacto social, ao prover não apenas dados, 
mas conhecimento geográfico, subsidiando autoridades de saúde na tomada 
de decisões. 

 
Maria Geralda de Almeida 

• 2020 até 2023– Cerrado e cultura: a economia social e criativa na 
reprodução socioeconômica de mulheres quilombolas e camponesas. 

• 2016 – Atual a mulher rural assentada: troca de saberes sobre ambiente, 
agroecologia nos quintais e ensinamentos para economia social - Vão 
do Paranã – GO. 

 
Míriam Aparecida Bueno 

• Coordenou o curso de extensão desenvolvido pelo NEPEG em parceria 
com o LEPEG/GECE, intitulado: A linguagem cartográfica no ensino de 
Geografia, com carga horária de 40 h, oferecido aos professores de 
Geografia no ano de 2020. 

• Sua orientanda Josiane Silva de Oliveira participou como monitora no 
curso de extensão “A linguagem cartográfica no ensino de Geografia”. 



Curso organizado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisas em Educação 
Geográfica (NEPEG) e Grupo de Estudos de Cartografia para escolares 
(GECE) do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação 
Geográfica (LEPEG) do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 

• Foi também ministrante do curso, A linguagem cartográfica no ensino de 
Geografia, realizado durante o XIV Seminário Educação e Cidade e VIII 
Colóquio do LEPEG, organizado pelo Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Educação Geográfica (LEPEG) do Instituto de Estudos 
Sócioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), entre 
os dias 04 a 08 de novembro de 2019. 

• Participou do Seminário de Estágio de Geografia 2020: Por uma 
Geografia que dê sentido às vivências dos alunos na escola. O projeto 
objetivou discutir problemas e propostas de ensino de Geografia 
envolvendo professores universitários, professores da Educação Básica, 
alunos da graduação e pós-graduação de diversas universidades com 
licenciaturas em Geografia, de 3 a 17 de novembro de 2020, pelo canal 
youtube Nepeg, com um público de 80 participantes, aproximadamente; 

• Coordenou e participou do X Fórum Nacional NEPEG, Percursos 
teórico-metodológicos e práticos da Geografia Escolar. De 7 a 10 de 
dezembro de 2020, pelo canal youtube do Nepeg. Evento que congrega 
investigadores na Educação Geográfica de diversas universidades 
brasileiras, com mais de 250 participantes. 

 
Ronan Eustáquio Borges 

• Juntamente com o grupo PET-Geografia, desenvolveu em 2019 o 
projeto “Representação do espaço para além da Cartografia” na Escola 
Estadual Amália Hermano Teixeira. Esse projeto contou com a 
realização de uma oficina sobre a temática para 60 alunos do 1º ano do 
ensino médio.  

• Outro projeto desenvolvido foi o projeto de extensão “O curso de 
Geografia ao encontro dos estudantes do ensino médio”, que em 
parceria com os bolsistas do PET-Geografia, debateu com estudantes 
secundarista de diversas escolas públicas de Goiânia sobre os cursos 
de Geografia na UFG: histórico, perfil dos egressos, mercado de 
trabalho e sobre conteúdos disciplinares que eram estudados. E, 
também, esclarecia dúvidas sobre as formas de ingresso na UFG, sendo 
uma das representativas a que versava sobre as cotas étnico-raciais.   

 
Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva 

• Coordenação do Grupo Veredas – Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
atividades mensais voltadas ao público universitário e sociedade em 
geral, por meio de reuniões presenciais (até março de 2020) e virtuais 
(desde abril de 2020). Promoção de mini-cursos de diversos temas e 
fomento de reuniões e discussões orientando alunos para construção de 
projetos de pesquisa. 

 
Vanilton Camilo de Souza 

• Organização do Seminário de Estágio de Geografia 2020: Por uma 
Geografia que dê sentido às vivências dos alunos na escola. O projeto 



objetiva discutir problemas e proposta de ensino de Geografia 
envolvendo professores universitários, professores da Educação Básica, 
alunos da graduação e pós-graduação de diversas universidades com 
licenciaturas em Geografia, de 3 a 17 de novembro de 2020, pelo canal 
YouTube Nepeg, com um público de 80 participantes, aproximadamente. 

• Organização e participação do X Fórum Nacional NEPEG, Percursos 
teórico-metodológicos e práticos da Geografia Escolar. De 7 a 10 de 
dezembro de 2020, pelo canal YouTube do Nepeg. Evento que 
congrega investigadores na Educação Geográfica de diversas 
universidades brasileiras, com mais de 250 participantes. 

 
 



Anexo 15 (2020) - Mapa da Inserção e Visibilidade do PPGeo: 

internacional, nacional e regional 

 



Anexo 16 (2020) Publicação internacional dos docentes (2017-2020) 

REVISTAS 

Adriano Rodrigues de Oliveira 
 Ano 2020: 

PEIXOTO, A. M. M. ; OLIVEIRA, Adriano Rodrigues de . Produção de alimentos, agricultura camponesa e 
soberania alimentar: o PAA no estado de Goiás. CONFINS (PARIS), v. 48, p. 1-20, 2020. 

ANO 2017: 

ROMERO, A. A. ; PAREJA, M. C. ; OLIVEIRA, Adriano Rodrigues de ; ROMERO, L. E. A. ; RENDON, M. A. P. 
Reestructuración capitalista, dominio agroenergético y disputas territoriales en México, Uruguay y Brasil. 
ARGUMENTOS (MÉXICO), v. 1, p. 17-40, 2017. 
 

Claudia Valéria de Lima 
Ano 2020: 

MENDES, M. S. ; ZANESCO, T. ; MELKI, L. B. ; RANGEL, C. C. ; MARTINS, B. F. ; LIMA, C. V. ; CANDEIRO, C. 
R. A. . Eremotherium (Xenarthra, Mammalia) from the collections of the Universidade Federal de Goiás, Brazil. 
RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 9, p. 1-18, 2020. 
 
CANDEIRO, C. R. A. ; BRUSATTE, S. L. ; COSTA, R. R. G. F. ; ULIAN, M. ; MARTINS, B. F. ; LIMA, C. V. . First 
record of a theropod (Dinosauria, Theropoda) from the Late Cretaceous of the Bauru Group, southern Goiás State, 
Brazil. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 9, p. 1-13, 2020. 
 

Celene Cunha Monteiro Antunes 
Barreira 
 

Ano 2020: 

 



BATA, E. J. ; Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira . Mineração, Deslocamentos Compulsórios e 
Identidades em Movimento: um olhar sobre as comunidades atingidas pela Vale e Riversdale em Moatize 
(Moçambique). IBEROGRAFIAS: REVISTA DE ESTUDOS IBÉRICOS, v. 1, p. 247-273, 2020. 

ANO 2019: 

SILVA, G. N. F. ; BARREIRA, CELENE CUNHA ANTUNES MONTEIRO ; SALES, M. M. ; SILVA, E. B. . The 
Integrated Management of the Water Resources and Water Supply in the Metropolitan Region of Goiania. 
MODERN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, v. 5, p. 645-651, 2019 

ANO 2018: 

BARREIRA, C. C. M. A.; BORGES, E. M. ; CUNHA, D. F. ; COSTA, E. M. . Sustainable Urban Development and 
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ANEXO 17 (2020) - Lives Docente Inserção-Visibilidade (2020) 

Linha de Pesquisa Docentes 

 

 

Tema da Live 

. 

 

Data 

1.Análise Ambiental e 

Tratamento da Informação 

Geográfica 

 

Gislaine Cristina Luiz  

 

 

 
1. Clima na Cidade 

08/10/2020 

 

Juliana Ramalho Barros 

 

 

1. Um clássico da Geografia: Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. 29/06/2020 

2- Ambientes de Aprendizagem 10/09/2020 

3- O lugar da Geografia da Saúde na atual Pandemia 21/05/2020 

4- As relações entre o clima e a difusão da Covid-19 22/10/2020 

 

Karla Maria Silva de 

Faria 

 

1- Políticas públicas em Unidades de Conservação em Goiás e EUA 22/09/2020 

2- Potencialidades do Geoturismo no Parque Estadual Serra de Caldas 24/09/2020 

3- Geoecologia das Paisagens: Potencialidades para análises das 
relações socioambientais das bacias hidrográficas 

17/09/2020 

4- Ser docente e discente nas perspectivas futuras: Apresentação de 
registros do CIAMB sobre o status dos egressos 

26/08/2020 

 

Laerte Guimarães 

Ferreira Júnior 

 

Bolsista de 

Produtividade em 

Pesquisa 1C 

 

1- Revelando a pastagem no Brasil com ciência e transparência 
18/09/2020 

 
2- Fronteiras do monitoramento ambiental 

26/11/2020 



 

Manuel Eduardo 

Ferreira 

 

1.Queimadas no Pantanal: uso de sensores remotos para monitorar a 
restauração de áreas degradadas e paisagens naturais, 

30/10/2020 

2- Plataforma de Conhecimento do Cerrado 16/11/2020 

3- Cerrado DPAT e Plataforma de Conhecimento do Cerrado" 24/11/2020 

4- RETROSPESCTO DE PESQUISAS DO LAPIG / PRO-VANT: O QUE 
OS DADOS DE RPAS TÊM NOS REVELADO NA ÁREA AMBIENTAL 

03/08/2020 

5- EXPERIÊNCIAS COM DRONES EM DIAGNÓSTICOS & 
MONITORAMENTO AMBIENTAL NOS BIOMAS BRASILEIROS: 
Estudos de caso na Amazônia e Cerrado 

03/08/2020 

6- Geotecnologias e os Drones na Agricultura, Meio Ambiente, Cidades 
e Infraestrutura 

31/08/2020 

7-Geotecnologias de monitoramento no combate à COVID-19 22/07/2020 

8- OVID-19: a situação atual de Goiânia e as perspectivas pós-pandemia 14/10/2020 

9- Plataforma COVID GOIÁS UFG 13/04/2020 

 

Linha de Pesquisa Docentes 

 

 

Tema da Live 

. 
 

Data 

2. Dinâmica Socioespacial 

 

Adriano Rodrigues de 

Oliveira 

 

1. Austeridade e a Soberania Alimentar no Contexto Político 02/11/2020 

2. CONVERSA SOBRE DESENVOLVIMENTO, RENDA, POBREZA E 
DESIGUALDADE NO BRASIL 

14/12/2020 

3. "Covid-19 e os trabalhadores rurais" 13/05/2020 

4. "O caráter emergencial das transferências de renda direta e indireta" 21/04/2020 

 

Alecsandro José 

Prudêncio Ratts 

 

1. Geografías feministas y racismo 30/06/2020 

2. PODCAST #46. Lélia Gonzalez - Obra 12/08/2020 

3. Podcast-Racismo e antirracismo: do corpo à cidade 22/06/2020 

4. "Geografia, gênero e relações étnicos-raciais 11/12/2020 



5. Territorialidades negras do ciclo de debates LABEU - espacialidades 
plurais 

09/10/2020 

6. Quilombos virtuais e sentimentos ancestrais: Beatriz Nascimento 12/07/2020 

7. A pensadora é... Sueli Carneiro! 14/11/2020 

8. Por um feminismo afrolatinoamericano 29/10/2020 

9. Diálogos em territórios de negr@s 2020 - Cidade em Quilombos 24/10/2020 

10. Gênero e desigualdades - Clássico: raças, gênero e classe no 
pensamento de Leila Gonzales 

08/07/2020 

11. A diáspora Congo/Angola/Brasil 02/10/2020 

12. Corpo e corporeidades negras nas manifestações culturais no 
espaço 

13/10/2020 

13. Territorialidades negras 09/10/2020 

14. 2 º Webinar: população negra em contextos de pandemia 23/07/2020 

15. O lugar das intelectualidades negras nas ciências sociais 25/05/2020 

16. ORI- psicologia, holismo e saberes em transe 22/12/2020 

17. "A diferença no Espaço" 22/05/2020 

 

Denis Castilho 

 

1- O que é um artigo excelente? 26/09/2020 

2- Desafios da Geografia frente à pandemia: clima, redes e saúde. 26/08/2020 

3- Condições ambientais e de saúde no contexto da pandemia da 
Covid-19. 

25/06/2020 

4- Geografia e pandemia 30/09/2020 

5- Entre o fogo e a política: problemas ambientais no centro-norte do 
Brasil 

05/10/2020 

6- Geografia, pandemia e ensino remoto: o que lições precisamos 
aprender? 

17/12/2020 

 

Eguimar Felício 

Chaveiro 

1. Políticas de Ações Afirmativas e o Papel das Comissões de 
Heteroidentificação nos Processos Seletivos 

 
23/04/2020 

2. A Luta dos Trabalhadores pela saúde: Um panorama histórico 20/05/2020 



 3. O PÓS-COLONIAL/DECOLONIAL/ANTICOLONIAL NA GEOGRAFIA: 
PROVOCAÇÕES E DESAFIOS 

12/08/2020 

4. A CRIATIVIDADE E A CIÊNCIA PELA VIDA 03/06/2020 

5. Após Coronavírus: CORAGEM! 23/10/2020 

6- DIFERENTES PERSPECTIVAS DA LEITURA GEOGRÁFICA DO 
CERRADO 

05/06/2020 

7- Nas trilhas de África: experiências de pesquisa em Moçambique 21/10/2020 

8- SUICÍDIO: a vida sob riscos 10/10/2020 

9- TENSÕES ENTRE O LOCAL E O GLOBAL 12/03/2020 

10- DIVERSIDADE E FRAGMENTAÇÃO NO MUNDO 
CONTEMPORÂNEO 

09/06/2020 

11- Faces do Cristianismo no Contexto do Fascismo e da Teocracia 08/10/2020 

 

 Marcelo Rodrigues 

Mendonça 

 

1- A Proclamação da República e o Desenvolvimento Industrial no 
Brasil. 

13/11/2020 

2- Conjuntura e Políticas Educacionais em Goiás: desafios e 
perspectivas 

20/03/2020 

 

Ronan Eustáquio Borges 

 

3- As narrativas geográficas e o mundo do trabalhador com deficiência 22/06/2020 

4- Envelhecimento, memória e saudade: por uma leitura da transição 
03/12/2020 

 

10. Valéria Cristina 

Pereira Silva  

 

 1- ONTOLOGIA E REPRESENTATIVA DO ESPAÇO NAS ARTES 
VISUAIS: IMAGENS E IMAGINÁRIO 

15/05/2020 

 2- Cidade e Imaginário: Arte e Sensibilidade na Cultura 
Contemporânea 

27/07/2020 

3- Narrativa e Imagens - "Cinema e Geografia - a imagem como narrativa 15/06/2020 
 

Linha de Pesquisa Docentes 

 

Tema da Live 

. 
 

Data 



3. Ensino-Aprendizagem de 

Geografia 

 

Adriana Olivia Alves 

 

 

 
1. Desafios da educação mediada pelas tecnologias digitais em ambientes 
acadêmicos e escolares 

19/08/2020 

2. Geografia Física e Geografia Escolar: riscos ambientais e temas 
emergentes no Ensino de Geografia 

18/09/2020 

 

Denis Richter 

 

1.Mapas mentais e atlas escolares na educação geográfica 
 

06/08/2020 

2.A linguagem cartográfica e o desenvolvimento do pensamento espacial 10/08/2020 

Eliana Marta Barbosa de 

Morais 

 

1.Formação de professores de Geografia: avanços e desafios identificados 
em pesquisas 

10/12/2020 

2. A linguagem na geografia 
25/01/2020 

Lana de Souza 

Cavalcanti 

 

Bolsista de 

Produtividade em 

Pesquisa 1D 

 

 

 

1.Desafios curriculares e pedagógicas da Geografia após a Pandemia- 28/05/2020 
 

2.Juventudes: a contribuição da Geografia para o proejto de vida dos jovens 
15/06/2020 

3.A formação de professores de Geografia: demandas e desafios na 
atualidade” 
 

22/06/2020 

4.Professor de Geografia: Trabalho Docente, formação e seus desafios 
25/09/2020 

5.Geografia Acadêmica e Escolar 
 

08/10/2020 

6.Ensino da Geografia na Pandemia: ensino remoto, inclusão ou exclusão? 
 

21/10/2020 

7.Escola, ensino da geografia e desigualdades em tempos de pandemia 
 

2/11/2020 

8.Espaços de Formação Docente em Geografia - Os Desafios do ensino de 
Geografia e da formação do professor: persistências e permanências 

 
04/12/2020 

9.A Geografia e seus conteúdos no contexto contemporâneo da educação 
escolar brasileira 

18/09/2020  
 



10.Escola, ensino da geografia e desigualdades em tempos de pandemia 
 

12/11/2020 

11.Relevancia social de la geografía escolar y la educación geográfica 19/11/2020 

Podcast  
1. Educação Geográfica e a Formação Cidadã” – Prof.ª Dr.ª Lana de 

Souza Cavalcanti. Nome do podcast: Geografia em Cast 
2. A história de um debate em torno do Ensino de Geografia” - Prof.ª 

Dr.ª Lana de Souza Cavalcanti. Nome do podcast: Conversas 
Radicais 

2020 

Miriam Aparecida 

Bueno 

 

1- Segundas geográficas: E agora professor, para onde? Perspectivas 
futuras para o ensino de geografia 

26/10/2020 

2.Linguagem Cartográfica e Geografia (XVII Semana de Geografia 
UEG/UnU CSEH 

25/06/2020 

3- Mapas mentais e atlas escolares na educação geográfica 06/08/2020 

4- Perspectivas e novas abordagens da cartografia escolar no Brasil 03/10/2020 

5- Espaço das Profissões UFG. Apresentando o curso de Licenciatura em 
Geografia 
 

21/04/2020 

6.E agora professor, para onde? Perspectivas futuras para o ensino de 
Geografia 26/10/2020 

Vanilton Camilo de 

Souza 

 

1.Reflexões contemporâneas sobre o trabalho e a formação docente em 
tempos de isolamento social 18/05/2020 

 
 
 
 



Anexo 18 –Docentes: Editor Chefe/ membros em conselhos editoriais e científicos (2017-2020) 

Linha de 

Pesquisa 
Docentes 

 

Conselho Editorial 

 

 

Conselho Científico 

 

1. Análise 

ambiental e 

Tratamento da 

Informação 

Geográfica 

1.Claudia Valéria de Lima 

(DP) 

 

 
 
1.Boletim Goiano de Geografia (UFG); 
2. Revista Brasileira de Geomorfologia (UnB) 
 

 

2.Fabrizia Gioppo Nunes  

(DP) 

 

 

  
 

 

 
1.Revista Geografar (UFPR); 
2.Ateliê Geográfico (UFG). 

 

4.Guilherme Taitson Bueno  

(DP) 

 

 

 

 

 

1. Revista Brasileira de Geomorfologia UnB) 

 

5. Ivanilton José de Oliveira 

 (DP) 

 

 
1. Boletim Goiano de Geografia 
 
 
 

 
1.Geoaraguaia (UFMT); 
2.Espaço em Revista (UFG);  
3.Élisée (UEG);  
4.Cogita. 

 

6.Juliana Ramalho Barros 

(DP) 

 

 

 

 
1.Hygeia (UFU);  
2.Revista Brasileira de Geografia Médica e da 
Saúde (UFU);  
3.Terceiro Incluído (UFG) 
 

 

7.Karla Maria Silva de Faria 

 

 

1. Boletim Goiano de Geografia (UFG) 
 

 

1.Boletim Goiano de Geografia (Online) 
2. FLORESTA E AMBIENTE 
3. GEOAMBIENTE ON-LINE (UFJ) 
4. Revista Geoaraguaia 
 



 

8.Laerte Guimarães Ferreira Júnior 

(DP) 

 

Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa 1C 

 

 

 

 

 

1.Photogrammetric Engineering and Remote 
Sensing,  
2.Geomorphology (Amsterdam);  
3.IEEE Transactions on Geoscienceand Remote 
Sensing;  
4.Computers & Geosciences;  
5.Remote Sensing of Environment; 
 6.International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation. 

 

9.Luis Felipe Soares Cherem 

(DP) 

 

 
  
Ateliê Geográfico (UFG) 

 

1. Brazilian Geographical Journal: geosciences 
and humanities research medium; 
2.. Journal of South American Earth Sciences; 
3. Revista Brasileira de Geomorfologia (UnB); 
4. Revista Formação (UNESP); 
5. Geonomos (UFMG); 
7. Geografias (UFMG); 
8. Boletim Goiano de Geografia (UFG); 
9. Ateliê Geográfico (UFG); 
10. Élisée (UEG); 
11. Temporis(ação) (UEG); 
12. Sociedade e Natureza (UFU); 
Caminhos da Geografia (UFU online) (1678-
343); 
13. Revista ANPEGE. 
 

 

10.Manuel Eduardo Ferreira 

(DP) 

 

 

 
 
1.Applied Geography; 
2.An Interdisciplinary Journal of Applied 
Science; 
3.Journal of Information Systems and 
Technology Management;  
4.Journal of Land Use Science; 



5. Land Degradation & Development;  
6.Revista Brasileira de Geofísica (UNESP); 
7. Revista Brasileira de Cartografia (UFU); 
9. Boletim de Ciências Geodésicas (UFPR);  
10.Revista de Biotecnologia & Ciência (UEG); 
11. Pesquisa Florestal Brasileira (EMBRAPA); 
12.Land, Engenharia Agrícola, Pesquisa 
Agropecuária Brasileira (PAB – Embrapa) 
13.Revista Geográfica Acadêmica (UFRR); 
14.Ambiente & Agua (Ambi-Agua); 
15Boletim Goiano de Geografia (UFG);  
16.Ateliê Geográfico (UFG); 
17.Élisée (UEG).  

 

11.Maximiliano Bayer 

(DP) 

 

 

 
1.Boletim Goiano de Geografia (UFG). 

 

12.Selma Simões de Castro  

(DP) 

 

Selma Simões de Castro - Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa 1B 

 

 

1.Revista do Departamento de 
Geografia (USP); 
2.Terra Livre (AGB); 
3.Revista Geográfica Acadêmica 
(UFRR); 
4.Perspectiva Geográfica (UNIOESTE); 
5.Terrae (UNICAMP).  

 
1.Revista Brasileira de Geomorfologia (UnB); 
2.Revista Brasileira de Ciência do Solo (UFMG); 
3. Revista Brasileira de Geografia Física 
(UFPE); 
4. Terra Livre (AGB); 
5.Neotrópica (FAPESP);  
6.Revista Geografias (UFMG); 
7.Sciencia Agrícola (ESALQ/USP). 

 

13.João Batista Pereira Cabral 

(DC) 

 

Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa 2 

 
 
1. Editor Chefe da Revista 
Geoambiente (UFJ); 
2. Membro de Corpo Editorial da 
Revista Geoambiente. (UFJ) 
 

 
1.Revista Geoambiente (UFJ);  
2.Revista de Biologia e Saúde (UNISEP);  
3. Revista Geográfica Acadêmica (UFRR); 
4.Ciência e Natura (UFSM);  
5.Revista GeoPantanal (UFSM);  



6.Journal of Soil Science and Environmental 
Management;  
7.Geografia e Ensino & Pesquisa (UFSM); 
8.Revista Acta Amazônica (INPA);  
9.Engenharia Sanitária e Ambiental (ABSE). 

  

 

 

Linha de Pesquisa Docentes 

 

Membro de Conselho Editorial 

 

Membro de Conselho Científico 

 

2. Dinâmica 

Socioespacial 

 

1.Adriano Rodrigues de Oliveira 

(DP)  

(UFU) 

 

 
1.Revista NERA (UNESP); 
2.Revista Ateliê Geográfico (UFG), 
GeoUECE (UECE);  
3.Élisée (revista de Geografia da UEG). 

 

2.Alecsandro José Prudêncio 

Ratts 

(DP) 

 

 
1.Élisée (UEG); 
2.Revista Brasileira do Caribe (Impresso); 
3.Revista Latino-americana de Geografia 
e Gênero. 
 

 

1.Revista Latino-americana de Geografia 
e Gênero; 
 
2. Revista Acta Scientarum Human and 
Social Sciences (UEM) 
 

3. Ana Cristina da Silva 

(DP) – desligada em Dezembro/ 

2019 

 
1.Caderno Prudentino (UNESP);  
2.Revista Elisée (UEG); 
3.Revista Terra Brasilis (UFF).  
 

 
1. Revista Geonordeste (UFS). 
 
 
 
 

 

4.Celene Cunha Monteiro 

Antunes Barreira 

 

1.Observatorium (UFU);   



(DP) 

 
2. Revista Campo-Território (1809-6271) 
(UFU).  
  

 

5.Denis Castilho 

(DP) 

 

 

1. Editor Chefe: Revista Ateliê Geográfico 
(UFG) 
2. Revista Continentes (UFRRJ);  
3. Revista InterEspaço (UFMA);  
4.GeocritiQ (UFF);  
5.Revista Élisée (UEG);  
6.Biblio 3W - Departament de Geografía de la 

Universitat de Barcelona;  
7.Revista Ateliê Geográfico( UFG),  
8.GEOUECE (UECE); 
9.Revista Interface (UNESP);  
10.Revista de Geografia (UFPE). 
 

 

 

6.Eguimar Felício Chaveiro 

(DP) 

 

 
1.Revistas Ateliê Geográfico (UFG);  
2.OLAM (Rio Claro); 
3.Geográfica Acadêmica (UFRR; 
4.Geoaraguaia (UFMT).  

 
1.Revistas Mirante (UEG); 
2.Guanicuns (FA);  
3.Boletim Goiano de Geografia (UFG), 
4.Espaço em Revista (UFG). 
 

 

 

7.Manoel Calaça 

(DP) 

 

 

 

 

 

 

1.Campo – Território: Revista de 
Geografia Agrária (UFU) 

 

8. Marcelo Rodrigues Mendonça 

(DP) 

 

  
1. Espaço em Revista (CAC/UFG);  
2.Campo Território (UFU);  
3.Terra Livre (AGB Nacional);  



4.Cosmos (UNESP); 
5.Revista Eletrônica – PEGADA 
(UNESP);  
6.Boletim Goiano de Geografia (UFG); 
7.Geografia em Questão (UNIOESTE);  
8.Revista Formação (UNESP); 
9.Cuadernos de Geografía (Colômbia);  
10.Revista GeoPantanal (UFMS); 
11.Ateliê Geográfico (UFG); 
12.Caderno Prudentino de Geografia 
(UNESP);  
13.Revista Eletrônica Ensaios (UFF); 
14.Geográficos e Agrária – Revista do 
Laboratório de Geografia Agrária – USP. 
 

 

8. Maria Geralda de Almeida 

(DP) 

 

 

Bolsista de Produtividade de 
Pesquisa 2 

 

 
1.Revista RAEGA (UFPR);  
2.Revista Mercator (UFC); 
3.Geotexto (UFBA);  
4.Revista Virtual do Turismo (UFRJ);   
5.Revista Geografar (UFPR); 
6.Ateliê Geográfico (UFG);  
7.Enfoques del Turismo (Chile);  
8.Geonordeste (UFS); 
9.Vivência (UFRN); 
10.Revista da Casa de Geografia de 
Sobral (UVANET); 
11.Boletim Goiano de Geografia (UFG) 
  

 

 

9. Ronan Eustáquio Borges 

(DP) 

 

 
1. Boletim Goiano de Geografia (UFG); 
2. Ateliê Geográfico (UFG). 



 

 

10. Valéria Cristina Pereira Silva  

(DP) 

 
1.Editor Chefe da Revista Terceiro 
Incluído (UFG)  
 

1.Revista Terceiro Incluído (UFG). 

11. Carlos Eduardo Santos Maia 

(DC)  

 
1. Revista Três [...] Pontos (UFMG);  
2. Ateliê geográfico (UFG);  
3.Boletim Goiano de Geografia (UFG). 
 

 

 

 

12. Tadeu Arrais 

(DC) 

 

Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa 1D 

 

 

1. Coordenador Editorial do Boletim Goiano de 

Geografia (UFG); 

2.Revista ANPEGE; 

3.Revista do Departamento de Geografia da 

USP (USP); 

4. Revista da UFG. 

 

1.Revista Mercator (UFC); 
2.Ateliê Geográfico (UFG) 

 

 

  



 

Linha de Pesquisa Docentes 

 

Membro Conselho Editorial 

 

 

Membro Conselho Científico 

 

3. Ensino-

Aprendizagem de 

Geografia 

 

1.Adriana Olivia Alves 

(DP) 

 

 

 
 
1.Signo Geográfico (UFG);  
2.Revista de Educação Geográfica 
Brasileira (UNICAMP);  
3.Caderno Prudentino de Geografia 
(UNESP); 
4.Ateliê Geográfico (UFG);  
5.Formação (UNESP); 
6.Espaço em Revista (UFG) 

 

2.Denis Richter 

(DP)  
 

 
 
 

1. Revista Brasileira de Educação 
em Geografia (UNICAMP);  

 
 

 
1.Formação (UNESP/Presidente 
Prudente) 
2.Revista Geografia em Atos 
3.Geografia. Ensino & Pesquisa 
(UFSM) 
4.Élissé - Revista de Geografia (UEG) 
5.Geografias (UFMG) 
6.Ateliê geográfico (UFG) 
7, Boletim Goiano de Geografia (UFG) 
8.Sigos geográficos (UFG) 
9.Revista Contexto & Educação 
10.REVISTA BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO EM GEOGRAFIA 
11.GIRAMUNDO - Revista de 
Geografia do Colégio Pedro II (RGS) 

 

3. Eliana Marta Barbosa de 

Morais 

(DP) 

 
1. Editora Assistente da Revista 

Signos Geográficos (UFG) 
 

 
1.Territorium (Portugal);  
2. Geografia: publicações avulsas 
(UFPI); 



  3.Revista Brasileira de Educação 
Geográfica (UNICAMP).  

4.Lana de Souza Cavalcanti 

(DP) 

 

Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa 1D 

 

 

 

 

1. Editora Chefe da Revista Signos 
Geográficos (UFG);  
2. Revista Signos Geográficos (UFG); 
3.Revista Brasileira de Educação 
Geográfica (UNICAMP); 
4.Boletim Goiano de Geografia(UFG);  
5.Revista Contexto e Educação 
(UNIJUI);  
6.Caderno Prudentino de Geografia 
(UNESP); 
7.Educação em Revista (UFGMG); 
8.Geousp (USP); 
9.Revista Geosaberes (UFC); 
10.Geografia de Rio Claro (UNESP). 
 

 

1. Revista Signos Geográficos (UFG); 
2.Revista Brasileira de Educação 
Geográfica (UNICAMP); 
 3.Boletim Goiano de Geografia (UFG);  
4.Revista Contexto e Educação 
(UNIJUI);  
5.Caderno Prudentino de Geografia 
(UNESP); 
6.Educação em Revista (UFMG); 
7.Geousp (USP); 
8.Revista Geosaberes (UFC); 
9.Geografia de Rio Claro (UNESP). 
 

 

5. Miriam Aparecida Bueno 

(DP) 

 

 

1. Revista de Ensino de Geografia 
(UFU); 

2. Signos Geográficos (UFG) 

 

 

6. Vanilton Camilo de Souza 

(DP) 

 

1.Editor da Revista Brasileira de Educação 

Geográfica (UNICAMP); 
2. Revista Signos Geográficos (UFG); 
3. Revista Temporis (Ação) (UEG) 
4.Educação & Mudança 
(UniEvangélica); 
5. Revista Ensino de Geografia (UFU); 
6. Ateliê Geográfico (UFG). 

1.Revista Signos Geográficos (UFG). 



 



Anexo 19 (2020) - Palestras Remotas LABOTER 

LABOTER - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020 (TODAS ON LINE) 

1. Atividade: Palestra e Debate sobre a Pandemia Covid-19 e suas 

consequências 

Convidado: Prof. José Alexandre Felizola Diniz Filho (UFG) 

Data: 20/04/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

2. Atividade: Covid-19 e suas implicações no transporte rodoviário de 

passageiros no Brasil 

Convidados: Professores Bruno Cândido (Doutorando USP) e Vinícius Polzin Druciaki 

(UEG) 

Data: 23/04/2020 

Média de participantes: 30 pessoas 

 

3. Atividade: As tradições sob o impacto da Covid19: O reflexo da suspensão 

das festas populares no imaginário das pessoas e na economia 

Convidados: Professores Marcelo Mendonça (UFG) e Carlos Santos Maia (UFJF) 

Data: 25/06/2020 

Média de participantes: 50 pessoas 

 

4. Atividade: Projeto narratividades geográficas: narrativas contemporâneas 

da geografia. 

Data: 08/06/2020 

Convidados: Ana Carolina de Oliveira Marques (UEG); Júlio César Suzuki (USP); 

Emerson Ribeiro (Universidade Regional do Cariri URCA/CE) 

Média de participantes: 20 pessoas 

 

5. Atividade: Projeto narratividades geográficas: narrativas e imagens 

Data: 15/06/2020 

Convidados: Flora S. Pinder; Valéria C. P. da Silva (UFG); Rodrigo Emídio Silva. 

Média de participantes: 20 pessoas 

 

6. Atividade: Repertórios da vida em confinamento social 

Data: 19/06/2020 

Convidados: Daisy Caetano (IFG); Myrtes da Cunha; Tânia Maia Barcelos. 

Média de participantes: 20 pessoas 

 

7. Atividade: Projeto narratividades geográficas: as narrativas geográficas e o 

mundo do trabalhador com deficiência 

Data: 22/06/2020 

Convidados: Laureana M. de Lima Costa (UFJ); Alisson Azevedo (ADVEG); Luiz 

Carlos Fadel de Vasconcellos (FIOCRUZF); Ronan Eustáquio Borges (UFG). 

Média de participantes: 30 pessoas 

 

8. Atividade: Um clássico da geografia: Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro 

Data: 29/06/2020 



Convidados: Juliana Ramalho Barros (UFG); Francisco Mendonça (UFPR); Lucas 

Barbosa e Souza (UFT) 

Média de participantes: 30 pessoas 

 

9. Atividade: Geopolítica na Pandemia: Nova Ordem Mundial (?) 

Convidado: Prof. Lejeune Mirhan (PUC Campinas) 

Data: 10/07/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

10. Atividade:  Dialética–Música e Filosofia na Pandemia 

Convidado: Laércio Correntina (Filósofo e músico) 

Data: 23/07/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

11. Atividade: Lançamento em Goiás da campanha: todas as vidas valem! 

Data: 05/08/2020 

Convidados: Ana Carolina de O. Marques (UEG); Paulo César Carboni (Membro da 

coordenação nacional do MNDH); Elisety Veiga (Membro da coordenação nacional do 

MNDH); Rosivaldo Pereira de Almeida (Membro da coordenação nacional do MNDH). 

Média de participantes: 20 pessoas 

 

12. Atividade: Racismo e Machismo Estruturais 

Convidada: Profa. Deusa Maria Souza (UFPA) 

Data: 06/08/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

13. Atividade: O pós colonial; decolonial; anticolonial na geografia: 

provocações e desafios 

Data: 06/08/2020 

Convidados: Eguimar Felício Chaveiro (UFG) 

Marcelo Lopes de Souza (UFRJ) 

Valter do Carmo (UFF) 

Média de participantes: 30 pessoas 

 

14. Atividade: Debate geográfico LEMCAE: terra e território: lutas, vivencias 

e pertencimento dos povos do-no campo 

Data: 12/08/2020 

Convidados: Ana Roberta D. Piancó (URCA); Ubiratan Francisco de Oliveira (UFT); 

Marco A. Mitidiero Júnior (UFPB); Ana Paula R. da Costa (LEMCAE). 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

15. Atividade: Compreensões teóricas da migração contemporânea: desafios e 

perspectivas 

Data: 17/08/2020 

Convidados: Lorena Francisco  (UEG); Marcos Lopes; Uelinton Barbosa (UEG). 

Média de participantes: 30 pessoas 

 

16. Atividade: Os militares na política brasileira 

Convidado: Prof. Manuel Domingos Neto 



Data: 20/08/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

17. Atividade: Debate geográfico – LEMCAE: sociedade, educação e 

mapeamento: abordagens socioculturais críticas dos territórios 

Data: 27/08/2020 

Convidados: Palestrantes: Rodrigo A. Lobato (UVA/CEDERJ); Gislene Girardi 

(UFES); Amélia Reina B. Nogueira (UFAM); Cássio Expedito G. Pereira (URCA) 

Média de participantes: 20 pessoas 

 

18. Atividade: Debate geográfico –LEMCAE: sabores e experiências espaciais: 

saberes, práticas e vivencias alimentares 

Data: 10/09/2020 

Convidados: Lúcia Helena B. Gratão (UEL); Virgínia de Lima Palhares (UFMG); 

Adriano Severo Figueiró (UFSM); Emanuel Silva (URCA) 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

19.Atividade: Questão Agrária e Formação da propriedade privada no Brasil. 

Convidado: Prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira (USP) 

Data: 11/09/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

20. Atividade: Crise hídrica na Bacia do Rio Meia Ponte: os riscos para o 

abastecimento da Região Metropolitana de Goiânia 

Convidado: João Ricardo Raiser (Secretaria Estadual de Meio Ambiente - GO) 

Data: 15/09/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

21. Atividade: Colóquio do Laboter “A centralidade do conceito de classe para 

a mobilização social 

Convidados: Professores Renatha Cruz (IFG), Flávio Marcos de Araújo (CPT) e 

Cláudio Maia (UFCAT). 

Data: 15/09/2020 

Média de participantes: 45 pessoas 

 

22. Atividade: Debate geográfico lemcae: sensibilidades espaciais: a arte e a 

musicalidade nas manifestações culturais 

Data: 23/09/2020 

Convidados: Sandro de Oliveira Safadi (IFG); Jones Dari Goettert (UFGD); Manoel 

Leandro (Grupo Urucongo de artes); Rafael Barbosa (URCA).  

Média de participantes: 20 pessoas 

 

23. Atividade: A teoria do Heartland em Mackinder e sua aplicação na 

América Latina 

Convidado: Prof. Matheus Hoffmann (UFG) 

Data: 30/09/2020 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

24. Atividade: Pesquisa e metodologia da Geografia Agrária  

Convidada: Profa. Vera Lúcia Salazar Pessoa (UFU) 



Data: 02/10/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

25. Atividade: Curso de extensão: as muitas faces do cristianismo no contexto 

do fascismo e da teocracia 

Data: 06 a 08/10/2020  

Palestrantes: Eguimar Felício Chaveiro (UFG); Rosivaldo Pereira de Almeida 

Média de participantes: 30 pessoas 

 

26. Atividade: Geografia Agrária Crítica - um pouco de história  

Convidada: Profa. Marta Inez M. Marques (USP) 

Data: 09/10/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

27. Atividade:  Introdução aos clássicos: Kautsky, Lênin e Chayanov 

Convidado: Prof. Bernardo Mançano Fernandes (UNESP – Presidente Prudente) 

Data: 16/10/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

28. Atividade:  Revolução verde - a ascensão de uma agricultura envenenada 

Convidado: Prof. Murilo Mendonça O. de Souza (UEG) 

Data: 16/10/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

29. Atividade: Nas trilhas da áfrica: experiências de pesquisa em moçambique 

Data: 21/10/2020 

Convidados: Eguimar Felício Chaveiro (UFG); Gilmar Elias R. da Silva (Secretaria 

Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás). 

Média de participantes: 20 pessoas 

  

30. Atividade: Diálogo geografia e literatura e o tema do ensino: pesquisa, 

dilemas, escolhas 

Data: 28/10/2020 

Convidados: Eguimar Felício Chaveiro (UFG); Felipe Moura Fernandes; Mariane Motta 

Ferreirinha  

Média de participantes: 20 pessoas 

 

31. Atividade: Seminário Goiânia polissêmica e plural: entre versos, concretos e 

memórias 

Data: 05/11/2020 

Convidados: Fernando Viana; Jales Mendonça (Promotor de Justiça do Ministério Público 

de Goiás); Márcia Pelá PUC/GO) 

Média de participantes: 30 pessoas 

 

32. Atividade:  Financeirização da Agricultura  

Convidado: Prof. Marco Antônio Mitidiero Júnior (UFPB) 

Data: 06/11/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

33. Atividade: Ambientes e territórios: uma roda de conversa com o autor 



Data: 11/11/2020 

Convidados: Marcelo Lopes de Souza (UFRJ); Eguimar Felício Chaveiro (UFG) 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

34. Atividade:  A expansão da fronteira agrícola: do PRODECER ao 

MATOPIBA  

Palestrante: Prof. Adriano Rodrigues de Oliveira (UFG) 

Data: 13/11/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

35. Atividade: Questão agrária e dia da consciência negra. 

Convidados: Josy Souza (Doutoranda UFG) e Lucas Bento (Doutorando UFG) 

Data: 20/11/2020  

Média de participantes: 30 pessoas 

 

36. Atividade: Projeto narratividades geográficas: a imagem do camponês na 

literatura feita em Goiás 

Data: 23/11/2020  

Convidados: Edival Lourenço; Ana Carolina de O. Marques (UEG); Ricardo Gonçalves 

Média de participantes: 40 pessoas 

 

37. Atividade:  Terras e território – direito originário  

Convidada: Profa. Rusvênia Luiza B. Silva (UFG) 

Data: 27/11/2020  

Média de participantes: 30 pessoas 

 

38. Atividade: Movimentos sociais e luta pela reforma agrária  

Convidados: Valdir Minerovicz (MST) e Jéssica Brito 

Data: 04/12/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

39. Atividade: (Re)existências camponesas – fundo e fecho de pasto  

Convidados: Iremar Barbosa e Jamilton Santos 

Data: 09/12/2020  

Média de participantes: 40 pessoas 

 

40. Atividade: Conversa sobre desenvolvimento, renda, pobreza e desigualdade 

no Brasil. 

Convidado: Prof. Marcelo Ribeiro (UFRJ)  

Data: 14/12/2020 

Local: Canal do Youtube do Observatório do Estado Social Brasileiro 

Média de participantes: 50 pessoas 

 

 


