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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 e, em 2006,

implantou o doutorado, ampliando a inserção do programa na comunidade acadêmica nacional e

internacional. Esse fato se expressa, objetivamente, pelos crescentes intercâmbios e pela capilaridade da

produção técnico-científica do corpo docente e discente do PPGEO. A significativa ampliação do espaço

físico do IESA, instituto onde o PPGEO está localizado, a partir de 2012, potencializou o aumento da

quantidade e qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão do programa, e fortaleceu os

laboratórios desse instituto, dinamizando o programa como um todo. Nos últimos anos, a interação entre

coordenação, docentes e discentes atingiu um nível de adequação e eficiência condizentes com a fase de

ampla internacionalização, por meio de uma política estruturada e planejada de longa duração. A

coordenação tem centrado esforços - e obtido êxito - em ampliar as interações com programas de pós-

graduação em Geografia de outras instituições federais e estaduais, como as efetivadas em 2017 com a

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), 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 do Tocantins (UFT), a Universidade

Estadual de Roraima (UERR); a Universidade de Brasília (UnB); a Universidade Estadual do Rio de

Janeiro (UERJ); a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); a Universidade Estadual de Goiás

(UEG); a Universidade Federal do Piauí (UFPI); a UniEvangélica (GO); a Pontifícia Universidade Católica

de Goiás (PUC-Goiás); o Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT), o Instituto Federal do Amapá (IFAP), o

Instituto Federal de Goiás (IFG), as unidades internas da própria UFG, como o curso de Geografia do

Campus de Jataí e a Escola de Engenharia Civil do Campus de Goiânia; com instituições na América do

Sul e do Norte, como na Argentina (Universidad de Buenos Aires); Chile (Pontifícia Universidad Católica

de Valparaíso); na Colômbia (Universidad Nacional de Colômbia, Universidad de Caldas); 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); no México (Universidad Multicultural de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de México,

Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco); bem como com universidades e centros de

pesquisas situados na África (Universidade Pedagógica de Moçambique e Universidade Eduardo

Mondlane); e na Europa, como na Espanha (Universidad de Sevilla, Universidad autonoma de Madrid,

Universidade de Santiago de Compostela); na Escócia (Universidade de Strathclyde); na França

(Universidade de Pau; Universidade de Grenoble, o Centre de Recherche Internacionales sur l’Imaginarie);

na Alemanha (Universidade de Eichstait); e em Portugal (Universidade de Lisboa, Universidade de

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Proposta

Histórico e Contextualização do Programa

Histórico e contextualização do programa

29/07/2021 16:37:26 1



Coimbra, Universidade do Minho). Somam-se a essas interações aquelas desenvolvidas com órgãos

públicos e privados como o Ministério Público de Goiás (MP/GO), a Fundação Oswaldo Cruz

(FIOCRUZ/RJ), a Embrapa Instrumentação (São Carlos/SP), a Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de

Goiás/GO) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, São José dos Campos/SP). O que, em

seu conjunto, vem ampliando e enriquecendo as pesquisas desenvolvidas no contexto do PPGEO. O

programa conta com o apoio institucional da direção do IESA, no fomento a trabalhos de campo

disciplinares e interdisciplinares, na participação e organização de eventos, bem como na realização de

missões nacionais e internacionais. Desde 2013, a estrutura do PPGEO contempla a área de

concentração Natureza e Produção do Espaço e 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. Essas linhas abarcam a diversidade da pesquisa geográfica

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

competências e habilidades desenvolvidas pelos profissionais egressos do PPGEO, o que pode ser

observado no histórico dos perfis de discentes e suas respectivas pesquisas, juntamente aos seus

orientadores e grupos de pesquisa. Na intenção de consolidar o conceito 6 da CAPES, que havia sido

recebida no último triênio de avaliação (2010-2012), o PPGEO objetivou atingir as seguintes metas no ano

de 2017: 1) Fomentar o envio de doutorandos e doutores para estágio sanduíche e pós-doutorado no

exterior; 2) Incentivar a submissão de projetos de pesquisa e extensão em agências de fomento do Brasil

e do exterior (contabilizando cerca de 10,2 milhões de reais apoiados em 2017); 3) Consolidar a realização

de parcerias com PPGs de outros estados e instituições de pesquisa estrangeiras; 4) Ampliar o número de

bolsistas de produtividade em pesquisa e extensão (atualmente 6 professores, entre efetivos e

colaboradores, do PPGEO são bolsistas produtividade do CNPQ. Dentre os efetivos se destacam os

seguintes professores: Laerte Guimarães Ferreira Júnior - Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1C;

Lana de Souza Cavalcanti - Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2; Manuel Eduardo Ferreira - 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 - CA AS. Dentre os colaboradores

têm-se João Batista Pereira Cabral - Bolsista de Produtividade em Pesquisa 2; e, Tadeu Pereira Alencar

Arrais - Bolsista de Produtividade em Pesquisa 1D; 5) Consolidar a qualidade dos periódicos vinculados ao

PPGEO (Boletim Goiano de Geografia e Ateliê Geográfico, atualmente classificados pela CAPES como A1

e A2, respectivamente); 6) Fomentar a publicação em periódicos nacionais e internacionais de maior

impacto e avaliados nos maiores estratos da CAPES; 7) Incentivar a publicação de livros em editoras com

corpo editorial; 8) Consolidar a influência do PPGEO no Centro-Oeste brasileiro e em abrangência

nacional, o que já tem sido demonstrado pela grande procura nos processos seletivos de alunos oriundos

de outros estados brasileiros e países (em 2017, recebemos ingressos dos estados de Goiás, Minas

Gerais, São Paulo, Piauí, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Pará, Mato

Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, além de alunos de outros países, como a Colômbia) e da realização

de Minter e Dinter com universidades situadas em outros estados da federação (em 2016, iniciou-se o

Dinter com a Universidade Federal do Amapá, o qual se estende até os dias atuais); e, 9) Ampliar a

interação do PPGEO com a comunidade acadêmica, mediante a realização de eventos científicos,

promoção de cursos e palestras, além da publicação diária de informações do PPGEO em seu portal na
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internet e redes sociais. Em comparação com o quadriênio 2013-2016, o atual período de avaliação

(quadriênio 2017-2020) demonstra uma significativa ampliação de ingressos e de defesas. No que diz

respeito às defesas, o PPGEO ampliou significativamente o número de defesas de mestrado e doutorado

em 2017, tendo desenvolvido o tempo médio de defesa para o mestrado de 28 meses e para o doutorado

de 47 meses, sempre priorizando o cumprimento dos prazos regulares para a conclusão desses

processos, conforme observado a seguir. Ingressantes – Mestrado: 21 em 2010; 15 em 2011; 29 em 2012;

33 em 2013; 16 em 2014; 33 em 2015; 30 em 2016, 23 em 2017. Doutorado: 10 em 2010; 13 em 2011; 13

em 2012; 25 em 2013; 24 em 2014; 24 em 2015; 25 em 2016; 25 em 2017. Defesas realizadas –

Mestrado: 27 em 2010; 15 em 2011; 19 em 2012; 13 em 2013; 29 em 2014; 24 em 2015; 30 em 2016; 32

em 2017. Doutorado: 9 em 2010; 11 em 2011; 12 em 2012; 12 em 2013; 14 em 2014; 7 em 2015; 17 em

2016; 25 em 2017. O Planejamento para o quadriênio vigente (2017-2020) confirmou a tendência de

aumento no número de ingressos e de defesas, tendo sido esperado um incremento na quantidade de

doutorandos, bem como de defesa de teses em relação ao período anterior. Até o ano de 2017, já foram

defendidas 356 dissertações de mestrado e 114 teses de doutorado no PPGeo. O programa tem recebido

estudantes do exterior (nível mestrado e doutorado), bem como alguns estudantes estrangeiros por

intermédio do Programa da Organização dos Estados Americanos (OEA). Todos esses resultados são

fruto de dedicação, planejamento e gestão do PPGEO ao longo dos últimos anos, o qual tem aplicado

políticas regulamentadas e aprimoradas desde 2008, conforme detalhado a seguir. Resolução 01/2008 –

Fixa normas para a progressão do nível de mestrado para o doutorado; Resolução 02/2008 – Fixa normas

para a admissão direta no nível de doutorado; Resolução 02/2014 – Detalha os procedimentos para

registro de atividades complementares; Resolução 01/2012 – Fixa normas para a realização de estágio

pós-doutoral; Resolução 03/2012 – Fixa normas para o funcionamento da Comissão de Bolsas, para o

processo de seleção de concessão de bolsas e para o acompanhamento das atividades dos bolsistas;

Resolução 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 01/2013 –

Estabelece normas complementares ao Exame de Qualificação; Resolução 02/2013 – Define critérios para

credenciamento e recredenciamento de docentes no quadro permanente e de colaborador do PPGEO. No

final do primeiro semestre de 2016 foi aprovado o novo Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Goiás (Resolução CEPEC Nº 1403), revogando a

Resolução CEPEC Nº 1075.  A partir da aprovação dessa resolução houve a revisão do Regulamento

Interno do PPGeo bem como das resoluções internas do programa. No final do segundo semestre de 2016

foi aprovado o novo Regulamento Interno do PPGEO (Resolução CEPEC Nº 1457/2017) o qual foi na

sequência aprovado nas demais instâncias da universidade. Nesse mesmo período foi aprovado o

Regulamento Geral de Bolsas do PPGEO (02/2017). Almeja-se em 2017 dar continuidade à revisão das

demais resoluções. Para a elaboração desses regulamentos, resoluções e auxiliar nas atividades

acadêmico-científica do PPGEO foram aprovadas várias comissões, as quais contaram com a participação

efetiva de docentes e discentes do PPGEO, à exemplo da Comissão de Gestão CG/PROEX, em

atendimento ao Documento Básico de Orientações do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX para

gerir os recursos destinados a este programa. Toda a normatização administrativa e científica do programa

está disponível em seu portal na internet, auxiliando docentes, discentes e comunidade externa a
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conhecer e participar efetivamente deste espaço acadêmico e de pesquisa. Concluímos em 2017 a

reestruturação do portal do PPGEO, com recursos advindos de projetos submetidos a CAPES-FAPEG

destinados aos Programas 5 e 6 da UFG (Edital 08/2014 e 011/14 da FAPEG). Além dessa reestruturação,

estes recursos estão favorecendo a internacionalização do Programa, por meio da realização de missões,

da promoção de cursos e eventos para alunos do PPGEO, da qualificação das publicações de docentes e

discentes em periódicos de língua inglesa, bem como do fortalecimento das revistas ligadas ao PPGEO,

mediante aprimoramentos com a editoração e tradução de artigos para a língua inglesa. 

 

 

O PPGEO tem como objetivo geral articular ensino e pesquisa a partir de uma compreensão geográfica

sobre o processo de produção do espaço, o que implica considerar suas dimensões sociais, culturais,

econômicas e ambientais. Dentre os objetivos específicos do programa, destaca-se o de formar recursos

humanos para a docência e para o planejamento, nas áreas vinculadas às diferentes linhas de atuação

que compõem o PPGEO. Esses objetivos vertem para uma visão institucional, que procura promover a

intervenção no território por meio de atividades de planejamento e gestão em diferentes escalas, além de

impactar na formação de professores para a docência no ensino superior e na educação básica. 

 

O PPGEO visa formar mestres e doutores em Geografia, predominantemente graduados em Geografia ou

áreas afins, para o exercício de atividades profissionais voltadas para o planejamento territorial e

ambiental, e para o ensino de Geografia em escolas e universidades, públicas ou privadas. Espera-se do

egresso a capacidade de dialogar com outras áreas de conhecimento, inclusive, com uma perspectiva

assentada na produção intelectual multidisciplinar no curso, dado o ingresso de discentes de diferentes

áreas do conhecimento no PPGEO (arquitetos, pedagogos, cientistas ambientais, economistas,

historiadores, biólogos, engenheiros, tecnólogos entre outros). Os egressos deste Programa têm sido

chamados para cargos, ocupações e funções profissionais neste país e fora dele, pela sua capacidade de

produzir, disseminar e aperfeiçoar, cada vez mais, o conhecimento geográfico. No último ano, temos

exemplos de ex-mestrandos e ex-doutorandos aprovados em concursos públicos de provas e títulos para

provimento de cargos na área de gestão/planejamento, pesquisa e ensino superior. Podemos citar, dentre

eles, cargos ocupados, mediante aprovação em concurso público em 2017, por mestrandos, doutorandos

e ex-mestrandos e doutorandos do PPGEO, na Universidade Federal do Ceará (Arielle Elias Arantes), na

Universidade Federal do Pará (Gabriel Alves Veloso), no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

(Joildes Brasil dos Santos), na Universidade Federal do Mato Grosso (Cleberson Ribeiro de Jesus), na

Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso (Gabriella Goulart Silva, João Carlos de Lima Neto,

Luline Silva Carvalho, Manoel Victor Peres Araújo, Pedro Moreira dos Santos Neto) e na Secretaria

Municipal de Educação de Goiânia (Emmanuele Rodrigues Antônio, Flávia Gabriela Domingos Silva,

Helena de Moraes Borges, Juliana Gomes da Silva de Melo, Magno Emerson Barbosa, Malu Ítala Araújo

Souza).
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A atual proposta curricular do PPGEO mantém o caráter formativo do programa de mestrado e doutorado,

porém já adaptada às três linhas de pesquisa, a saber: Dinâmica Socioespacial, Ensino-Aprendizagem de

Geografia e Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica, com uma abrangente lista de

disciplinas eletivas (e respectivas disciplinas de tópicos para cada linha), e duas disciplinas obrigatórias:

Ambiente e Apropriação de Regiões do Cerrado e Teoria e Método em Geografia. Tal quadro de

disciplinas eletivas passou por revisão ao longo do ano de 2014, com implementação da nova Matriz

Curricular em 2015, revisões pontuais em 2016 e sua conclusão em 2017. Os avanços na matriz curricular

trouxeram mais dinamismo e assiduidade à oferta de disciplinas, além de reforçarem as áreas de pesquisa

no Programa, que em momentos anteriores estavam vinculadas a um único docente. Atualmente,

compõem o corpo docente do PPGEO trinta professores permanentes, que atuam na universidade com o

sistema de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE), quatro professores colaboradores e um professor

visitante (México). Com a aprovação do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação da UFG –

em 2016 -, os docentes do quadro efetivo do programa passaram a ministrar disciplinas de sessenta e

quatro horas (quatro créditos), no mínimo, a cada dois anos (ano sim, ano não), sendo que com a criação

da Comissão de Apoio Pedagógico no PPGEO em 2016, iniciou-se um processo de acompanhamento das

disciplinas ofertadas no programa. A seguir têm-se o corpo docente e as disciplinas, com suas respectivas

ementas, que compõem as disciplinas obrigatórias e as disciplinas eletivas de cada uma das três linhas de

pesquisa do PPGEO. As disciplinas obrigatórias são: Ambiente e Apropriação de Regiões do Cerrado e

Teoria e Método em Geografia. Ambas são ofertadas anualmente, contando com vários professores que

integram o programa. As ementas dessas duas disciplinas são apresentadas a seguir. Disciplina:

Ambiente e Apropriação de Regiões do Cerrado. 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 biogeográfico, dentre outros. A inserção do cerrado na geopolítica das

águas. Impactos e efeitos ambientais. Políticas governamentais para o cerrado. Turismo e agronegócio.

Disciplina: Teoria e Método em Geografia. 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 tradicionais da ciência

geográfica. Problemas e temas atuais em discussão na geografia brasileira e internacional. Embora não se

configure como uma disciplina obrigatória, a disciplina Projeto de Pesquisa, comum às três linhas de

pesquisa do PPGEO, é ofertada também anualmente. Todos os professores do programa estão aptos a

ofertá-la. Ementa: Elementos básicos para a elaboração do projeto: tema, justificativa, objetivos,

problemática, metodologia (hipóteses e teses), estado da arte, referências bibliográficas. Apresentação do

projeto de pesquisa. A Linha de Pesquisa Dinâmica Socioespacial é composta por doze professores

permanentes, três professores colaboradores e um professor visitante. Segue o elenco de professores

com as disciplinas que ofertam: Professores Manoel Calaça, Adriano R. Oliveira, Ronan Borges.

Disciplina: Agroindústria e Modernização da Agricultura no Cerrado. Ementa: Desenvolvimento do
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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. Professora Ana Cristina da Silva. Disciplina: Teorias e Concepções de

Território. Ementa: Estudo da constituição das teorias e concepções de território na história do

pensamento geográfico moderno e contemporâneo. Esse estudo visa elucidar os modos de elaboração de

teorias e concepções de território no pensamento geográfico brasileiro, buscando identificar as referências

teóricas e metodológicas que lhes fundamentam, como também em diferentes campos disciplinares afins à

Geografia. Professor: Alecsandro José Prudêncio Ratts. Disciplina: Espaço, Cultura e Diferença. Ementa:

Estudo das relações étnico-raciais, de gênero, sexualidade e práticas espaciais. Geografia e relações

étnico-raciais. Geografia, gênero e sexualidade. Estudos culturais, teorias feministas, teoria queer e

espacialidades. Corporeidade e trajetórias socioespaciais Corporeidade e interseccionalidade. Diferença,

diferenciação e segregação. Professor João B. de Deus. Disciplina: Espaço Urbano, Cidadania e Dinâmica

Cultural. Ementa: Conceituação de espaço urbano e categorias básicas para sua análise. A produção

cotidiana do espaço intraurbano, sua estrutura, suas contradições. A cidade contemporânea como espaço

síntese de culturas e de formação de cidadania. Professores: Celene Cunha M. A. Barreira, João B. de

Deus, Eguimar F. Chaveiro. Disciplina: As Redes Urbanas e o Desenvolvimento Regional. Ementa: O uso

do território por meio dos objetivos e das ações que articulam em verticalidades e horizontalidades,

produzindo hierarquias entre os diversos núcleos urbanos. Estudo das verticalidades como resultado da

modernização do território, cujo funcionamento está ligado a uma estrutura econômica dentro do processo

de globalização, e análise das relações contíguas, das horizontalidades, além da relação contraditória

destas duas categorias geográficas, que se articulam contraditoriamente, formando lugares. As relações

das redes urbanas serão analisadas particularmente em Goiás, observando como a descentralização

econômica incide sobre as estruturas materiais preexistentes no território goiano, transformando ou

reforçando as antigas relações entre núcleos urbanos, criando uma rede urbana altamente hierarquizada e

complexa. Professores Ronan Borges, Celene Cunha M. A. Barreira, João B. de Deus, Eguimar F.

Chaveiro. Disciplina: Evolução e Organização do Espaço Regional. Ementa: Discussão teórico-conceitual

sobre espaço, território e região. As diferentes formas de regionalização: percepções de identidade

(comunitárias, locais, regionais, nacionais) e sua relação global; correlação entre as diferentes escalas

geográficas. Construção da identidade: regionalismo e nacionalismo. Professores Tadeu Pereira Alencar

Arrais, João B. de Deus. Disciplina: Desenvolvimento e Planejamento Regional: Interfaces Teóricas e

Práticas. Ementa: Os diferentes enfoques sobre a organização e planejamento regional. Regionalização e

desenvolvimento econômico no país, com enfoque no Centro-Oeste brasileiro, Goiás. O processo de

formação das unidades regionais: histórico e perspectivas atuais. Professora Valéria Cristina Pereira Silva.

Disciplina: O Imaginário da Cidade. Ementa: O imaginário da cidade. A cidade e a temporalidade. As

múltiplas imagens urbanas e sua relação com a memória; as 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. Os novos paradigmas para compreender a cidade. A cidade moderna e pós-

moderna; multiplicidade/complexidade/não linearidade e sensibilidade. A cidade como o espaço de

representações. Professores João B. de Deus, Eguimar F. Chaveiro. Disciplina: O Processo de
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Urbanização em Áreas do Cerrado. Ementa: O ecossistema dos cerrados. Transformações socioespaciais.

A urbanização e a constituição das redes nas áreas de cerrado. A rede urbana no cerrado: novas

configurações. Professores Maria Geralda de Almeida, Ana Cristina da Silva, Alecsandro José Prudêncio

Ratts. Disciplina: Identidades, território e Territorialidades. Ementa: Os pressupostos da globalização:

relações lugar/globalização. Territorialidade e processos de territorialização. Território e suas vias de

acepções. Cultura, identidade e relações entre espaço e poder como elementos constitutivos da identidade

cultural e da identidade territorial. As bases da geografia cultural. Professor Marcelo Rodrigues Mendonça.

Disciplina: Trabalho, Movimentos Sociais e Gestão do Território nas Áreas de Cerrado. Ementa: O trabalho

como categoria de análise da Geografia. A contemporaneidade do capital e a reprodução capitalista do

espaço. Trabalho e movimentos sociais. Capital, trabalho e relações cidade/campo. Reestruturação

espacial nas áreas de Cerrado. Território, gestão socioambiental e Povos Cerradeiros. A Linha de

Pesquisa Análise Ambiental e Tratamento da Informação Geográfica é composta por doze professores

permanentes e um professor colaborador. Professora Cláudia Valéria Lima. Disciplina: Geografia Física do

Cerrado. Ementa: Os sistemas ambientais e suas dinâmicas. A relação do ambiente físico com o homem e

a sociedade. As concepções de natureza e paisagem em geografia física no Cerrado. A aplicação da

teoria dos sistemas na geografia física. A natureza e seus processos de desenvolvimento. Geografia

Física e o planejamento territorial. Professor Ivanilton José de Oliveira. Disciplina: A Linguagem

Cartográfica e sua Aplicação no Ensino e na Pesquisa Geográfica. 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. Professores Juliana Ramalho

Barros, Gislaine C. Luis. Disciplina: Teorias e Técnicas em Climatologia. 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 (Regiões Sul, Sudeste e

Centro-Oeste). Análise e interpretação de cartas sinóticas. Técnicas computacionais em Climatologia.

Técnicas de classificação e regionalização climatológica. Professores Laerte Guimarães Ferreira Jr.,

Manuel Eduardo Ferreira, Fabrizia Gioppo Nunes. Disciplina: Sensoriamento Remoto e Meio Ambiente.

Ementa: Ênfase no uso dos produtos do sensor MODIS (satélite Terra) para monitoramento das

distribuições espaciais e da dinâmica temporal de sistemas ambientais. Exploração, entre outros, dos

produtos MOD 13 (índice de área foliar) e MOD 09 (imagens de reflectância) para a caracterização e o

monitoramento dos vários componentes de um sistema ambiental e a resposta destes às mudanças

induzidas pelo homem. Professores Laerte Guimarães Ferreira Jr., Manuel Eduardo Ferreira, Fabrizia

Gioppo Nunes. Disciplina: Tratamento da Informação Geográfica. Ementa: Sensoriamento remoto;

processamento digital de imagens; geoprocessamento: conceitos e aplicações; geoprocessamento: o

sistema ArcView; métodos estatísticos em Geografia. Professores Selma Simões de Castro, Luis Felipe

Soares Cherem. Disciplina: Avaliação de Sistemas Pedológicos. Ementa: Mudanças na evolução dos

conceitos de solo. Níveis de organização: da escala da paisagem à do microscópio. Métodos gerais de

estudo dos solos: espaciais, laboratoriais e experimentais. Aplicações. Morfologia de solos:

macromorfologia e micromorfologia. Horizontes diagnósticos. Solo e paisagem (distribuição). Processos de
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Formação. Sistemas Pedológicos. Métodos de levantamento de sistemas pedológicos. Atributos dos

sistemas pedológicos. Comportamento e funcionamento dos sistemas pedológicos tropicais.

Litossequências, Topossequências, Cronossequências, Biossequências. Exemplos de sistemas

pedológicos do Cerrado e avaliação diagnóstica. Professora Selma Simões de Castro. Disciplina:

Micromorfologia de Solos Aplicada a Estudos Geoambientais. Ementa: Solo, constituintes, estrutura.

Princípios e objetivos da micromorfologia. Coleta e preparação de amostras para estudo microscópico.

Componentes das microestruturas: plasma, esqueleto, poros. Arranjo dos componentes. Feições

pedológicas. Aplicações ao estudo dos cerrados: origem, evolução e comportamento natural e impactado

(degradação), e recuperação mediante análise microscópica das microestruturas. Professores Claudia

Valéria de Lima, Luis Felipe Soares Cherem. Disciplina: Análise Ambiental de Bacias Hidrográficas.

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. Professora Selma Simões de Castro. Disciplina: Diagnóstico e controle de processos

erosivos. Ementa: Conceito sobre erosão: noções gerais sobre relevo e solos; causas da erosão;

capacidade de uso da terra; práticas conservacionistas; mapas de suscetibilidade à erosão; controle da

erosão causadas por estradas; controle da erosão em áreas urbanas. Professores Claudia Valéria de Lima

e Gislaine Cristina Luiz. Disciplina: Geografia Física do Cerrado. Ementa: Os grandes domínios

geológicos, geomorfológicos e pedológicos das áreas de ocorrência dos Cerrados. Análise sistêmica de

áreas representativas dos diferentes domínios. Professores: Luis Felipe Soares Cherem, Selma Simões de

Castro. Disciplina: Micromorfologia de Solos Aplicada a Estudos Geoambientais. Ementa: Solo,

constituintes, estrutura. Princípios e objetivos da micromorfologia. Coleta e preparação de amostras para

estudo microscópico. Componentes das microestruturas. Arranjo dos componentes. Feições pedológicas.

Aplicações ao estudo dos cerrados: origem, evolução e comportamento natural e impactado (degradação),

e recuperação mediante análise microscópica das microestruturas. A Linha de Pesquisa Ensino-

Aprendizagem de Geografia é composta por oito professores permanentes e um professor colaborador.

Professoras Adriana Olivia Alves, Eliana Marta Barbosa de Morais. Disciplina: O Ensino de Geografia

Física. Ementa: A Geografia Física na escola. O meio ambiente e os impactos ambientais como conteúdos

pedagógicos. Os principais aspectos geológicos, a geomorfologia e os solos do Brasil. As grandes bacias

hidrográficas e a integração regional: fim da dicotomia física/humana na Geografia escolar? A Geografia

da energia e do meio ambiente. Relacionar os diferentes aspectos ambientais com a transformação do

espaço. Professores Denis Richter, Miriam Aparecida Bueno, Ivanilton José de Oliveira. Disciplina: A

Linguagem Cartográfica e sua Aplicação no Ensino e na Pesquisa Geográfica. 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. Professores

Lana de Souza Cavalcanti, Vanilton Camilo de Souza. Disciplina: Espaço Urbano, Cidadania e Dinâmica

Relatório de Dados Enviados do Coleta

29/07/2021 16:37:26 8



Cultural. Ementa: Conceituação de espaço urbano e categorias básicas para sua análise. A produção

cotidiana do espaço intraurbano, sua estrutura, suas contradições. A cidade contemporânea como espaço

síntese de culturas e de formação de cidadania. Professores Lana de Souza Cavalcanti, Vanilton Camilo

de Souza, Adriana O. Alves, Eliana Marta Barbosa de Morais, Denis Richter, Miriam Aparecida Bueno.

Disciplina: Formação de Professores em Geografia. Ementa: Elementos teóricos e metodológicos da

Geografia contemporânea na formação do professor. Dimensões teóricas sobre a construção do

conhecimento do professor de Geografia. Fundamentos teóricos da docência na formação crítica do

professor de Geografia. A pesquisa na formação do professor de Geografia e sua vinculação com as

práticas escolares. Diferentes propostas de formação do professor de Geografia. Em 2017 foram

ministradas, as seguintes disciplinas da matriz curricular: Teoria e método em Geografia; Geografia Física

do Cerrado; Agroindústria e Modernização da Agricultura no Cerrado;  Linguagem Cartográfica e sua

Aplicação no Ensino e na Pesquisa Geográfica; Sensoriamento Remoto e Meio Ambiente; Agricultura e

capitalismo no Brasil; Urbanização do Cerrado; Ambiente e Apropriação de Regiões do Cerrado;

Formação de Professores em Geografia; Tratamento da Informação Geográfica; Projeto de Pesquisa. No

que se refere às disciplinas de tópicos especiais, nesse ano foi ministrada a seguinte disciplina: Tópicos

Especiais em Dinâmica Socioespacial. Em 2016 havia sido aprovada uma nova organização para as

disciplinas relacionadas a tópicos especiais que compõem a matriz curricular do PPGEO, justificada pela

diversidade de temas abordados pelos discentes e pela inserção cada vez mais aprofundada do PPGEO

em redes de pesquisas nacionais e internacionais, replicada para cada linha de pesquisa e ministrada

preferencialmente por professores externos ao programa, a qual foi seguida em 2017, com as mesmas

denominações e ementas apresentadas em 2016, conforme segue: Tópicos especiais em dinâmica

socioespacial. Ementa: Produção e apropriação do espaço. Métodos e técnicas geográficas

contemporâneas. As outras geografias na perspectiva das epistemologias do Sul e do Norte. Teorias

clássicas e contemporâneas da Geografia.  Tópicos especiais em análise ambiental e tratamento da

informação geográfica. Ementa: Aplicação de conceitos e métodos da Geografia Física na análise

ambiental e no tratamento da informação geográfica: Hidrogeografia e Recursos Hídricos. Climatologia e

Meteorologia. Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. Estudos Ambientais. Tópicos especiais em

ensino-aprendizagem de Geografia. Ementa: Bases teórico-metodológicas para a Educação Geográfica.

Fundamentos e práticas para o ensino de Geografia. Conceitos, conteúdos e temas do ensino de

Geografia. 

 

O PPGEO já vem refletindo sobre algumas experiências inovadoras aplicadas na formação de seus

mestrandos e doutorandos. Além do estímulo às experiências em outras instituições estrangeiras (por

meio de bolsas sanduíches, convites para palestras e cursos, e realização de missões), estamos

fortalecendo a integração mais específica com laboratórios de instituições de ensino e pesquisa nacionais

e/ou internacionais, com reconhecido prestígio na comunidade acadêmico-científica, que atendam de

alguma forma a uma das três linhas de pesquisa do Programa. Espera-se, dessa forma, consolidar

parcerias na condução de análises laboratoriais e experimentos de campo, cujo objetivo maior, ainda com

caráter bastante inovador, será apoiar a realização de projetos multinacionais, com áreas de estudo não
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necessariamente fixadas no Brasil, mas também nos países de origem destes grupos/laboratórios, de

amplo interesse ao PPGEO. Uma segunda estratégia, ainda contemplando este viés da inovação

formativa, se dará em nosso próprio ambiente de atuação, o Cerrado. Assim, com o apoio de nossa

associação (ANPEGE), vem se constituindo um fórum de estudantes e professores envolvendo as Pós-

Graduações em Geografia no Centro-Oeste, com vistas a propiciar a troca de experiências entre estes

Programas, perpassando pela instrumentalização, práticas de ensino e metodologias de pesquisa. Num

primeiro momento, este fórum vem envolvendo os PPGs das Regionais Goiânia, Catalão e Jataí (as três

unidades da Universidade Federal de Goiás); num segundo momento, abarcaremos o PPG em Geografia

da Universidade de Brasília; por fim, contemplando esta inédita rede de formação e discussão, incluiremos

os demais Programas da região, presentes na UFMT (câmpus de Cuiabá e Rondonópolis, por exemplo),

UFMS e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Tais ações fortalecerão os quadros discentes

e docentes de todos os referidos Programas, ressaltando aquilo que cada um possui de melhor em termos

de infraestrutura e ambiência acadêmica. 

 

Não. 

 

 

PROPOSTA DO PROGRAMA 

 

Desde 2013, o programa já conta com uma ampliação significativa de sua infraestrutura física, tanto para a

coordenação e a administração quanto para as atividades de ensino e pesquisa. Isso se deve à

inauguração do novo prédio do IESA, com área construída de 3.081,49 m2. Além dos laboratórios  e

gabinetes dos docentes, o Programa passou a contar com uma sala de Secretaria (20,72 m2), uma sala

de reuniões (13,56m2), uma sala de Coordenação (9m2), uma sala de Arquivo e Almoxarifado (17,09 m2),

duas salas de aula exclusivas (34,90 m2 cada), uma sala de estudos para alunos do PPGEO (18,5 m2),

um auditório com cem lugares (132,44 m2) e um laboratório de informática com capacidade para 45

alunos (102,72 m2). Ao lado da nova sede do IESA, há um edifício de três pavimentos, exclusivo para

aulas de graduação e de pós-graduação, com salas que possuem tela para projeção, acesso à Internet e

ar-condicionado, além de sala de apoio às aulas e sala exclusiva para docentes. Na estrutura

organizacional do IESA, instituto onde se localiza o PPGEO, há oito laboratórios (CIPGeo, CLIMAGEO,

LABOGEF, LABOTER, LAPIG, LEPEG, LAGENTE e LABGEO) e um núcleo de apoio (NUPEAT). Os

laboratórios, núcleo de pesquisa e suas características, bem como as atividades vinculadas a eles, são

apresentados a seguir, em ordem alfabética. CIPGeo – Centro Integrado e Pesquisa em Gestão e

Ordenamento Territorial, fundado em 2006. Este tem por objetivo estimular a produção e a divulgação de

pesquisas sobre a gestão e o ordenamento territorial, com prioridade metodológica à integração das

dimensões econômicas, ambientais e sociais. O foco espacial é o território goiano. No âmbito do

laboratório são realizadas pesquisas nas áreas de Cartografia Turística, Meio Ambiente Urbano, Gestão
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Urbana, Desenvolvimento Regional, Infraestrutura e Logística e Planejamento Econômico e Financeiro

Municipal. O laboratório é organizado na forma de dois núcleos e uma sala de reuniões, a saber:

Planejamento Urbano e Regional e Geocartografia. 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. Coordenação: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina da Silva.

Técnicos administrativos - Onésio Rodrigues Nunes Filho e Ivonaldo Ferreira Duarte. Grupos de Pesquisa

e de Estudos vinculados a este laboratório: Grupo de Estudos "Cidade e Região" e Grupo de Estudos

“Territórios e Fluxos”. Pesquisas em andamento com/sem financiamento: (1) A cidade: os conteúdos do

urbano na materialidade do espaço geográfico. Financiado pela FAPEG. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil

reais); (2) Novas determinações produtivas, regionais e urbanas na área do cerrado brasileiro: uma

avaliação sobre os efeitos das obras de infraestrutura rodoferroviária no cerrado brasileiro. Financiado pela

CAPES. Valor: R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais); (3) O território em mapas: a construção

do atlas geográfico do território goiano de 1920 a 1980. Financiado pelo CNPQ. Valor: R$ 40.800,00

(quarenta mil e oitocentos reais); (4) Território, geografia humana e teoria social nas encruzilhadas do

pensamento geográfico contemporâneo. Sem financiamento; (5) Plano de Desenvolvimento Integrado da

Região Metropolitana de Goiânia (PDI-RMG). Financiado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura,

Cidades e Assuntos Metropolitanos do Governo do Estado de Goiás. Valor: R$ 2.500.000,00 (dois milhões

e quinhentos mil reais). (6) Observatório das Metrópoles (Núcleo Goiânia) - As Metrópoles e o Direito à

Cidade: plataforma de conhecimento, inovação e ação para o desenvolvimento urbano. Sem

financiamento; (7) Produção habitacional contemporânea: impactos na reconfiguração urbana e

socioespacial na região metropolitana de Goiânia. Sem financiamento; (8) Transferência de renda direta e

economia urbana: análise dos impactos da aposentadoria rural e do programa bolsa família nos municípios

goianos. Sem financiamento; (9) Cartografia das paisagens turísticas das savanas brasileiras e

moçambicanas. Sem financiamento. O valor total de projetos em andamento no CIPGeo, com a

participação de docentes e discentes do programa, alcança R$ 2.795.800,00 (dois milhões e setecentos e

noventa e cinco mil e oitocentos reais). CLIMAGEO – Laboratório de Climatologia Geográfica: o

Laboratório, criado em 2010 e consolidado em 2012, constitui-se num espaço dedicado à pesquisa, ao

ensino e à extensão na área da Climatologia. A sigla CLIMAGEO remete à principal corrente teórico-

metodológica que baliza as pesquisas realizadas no laboratório, a Climatologia Geográfica. O Laboratório

busca atuar na pesquisa, extensão e ensino. No ano de 2017 suas atividades tiveram como foco

pesquisas direcionadas à temática variabilidades climáticas e repercussões sociais, ambientais e

econômica, com ênfase em Climatologia Urbana e Regional. Também atuou em estudos voltados para a

temática Geografia da Saúde e Ensino de Climatologia com foco em Aprendizagem Criativa. Destaca-se,

nesse laboratório o seguinte grupo de estudos: Estimativa e monitoramento de variáveis relacionadas ao

balanço de energia no sistema terra-atmosfera na Bacia do Rio Paranaíba mudanças ambientais e

impactos sobre o clima. Infraestrutura: acervo bibliográfico temático; sala de reuniões (uma); sala de

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

(cinco); Termo-higrômetro analógico (catorze); Termo-higrômetro Digital (nove); Anemômetro digital (um);
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Estação Meteorológica (uma); Impressora a laser  (uma). Coordenação: Profa. Dra. Gislaine Cristina Luiz.

Técnico administrativo: Geógrafa Dra. Sylvia Elaine Mesquita de Farias. Projetos de Pesquisa: (1)

Estratégias adaptativas de plantas em diferentes fitofisionomias do cerrado no estado de Goiás. Pesquisa

sem financiamento; (2) Identificação dos episódios pluviométricos e das áreas vulneráveis a alagamentos

e inundações nos municípios de Goiânia, GO, e Jataí, GO. Financiado pelo MCTI. Valor: R$ 17.000,00

(dezessete mil reais) (3) Processos erosivos em Silvânia – GO. Sem financiamento; (4) Monitoramento de

variáveis relacionadas ao balanço de energia no sistema terra-atmosfera na Bacia do Rio Paranaíba –

mudanças ambientais e impactos sobre o clima. Sem financiamento; (5) Geração do clima em cidades

pequenas no estado de Goiás-GO. Sem financiamento.  (6) A aprendizagem criativa aplicada ao ensino de

climatologia e de seus conteúdos escolares: olhares, práticas e o despertar para a ciência. Sem

financiamento; (7) Clima Urbano: variabilidade espacial e temporal do clima urbano em Goiânia quanto as

variáveis e fatores climáticos com experimentos de campos em precipitação, temperatura e umidade

relativa. Sem financiamento; (8) Propostas metodológicas para o ensino de clima no Estado de Goiás.

Sem financiamento; (9) Dinâmica climática do estado de Goiás: o regime das precipitações e a

variabilidade do ritmo climático. Sem financiamento; (10) Organização e implementação de um banco de

dados climatológicos para o estado de Goiás. Sem financiamento. O valor total de projetos em andamento

no CLIMAGEO, com a participação de docentes e discentes do programa, alcança R$ 17.000,00

(dezessete mil reais). LABOGEF – Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física, em

funcionamento desde 1998. O LABOGEF se destina essencialmente à pesquisa e ao ensino de graduação

e pós-graduação nas áreas de Geografia, Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Recursos Hídricos e

Ciências Ambientais. Seu principal foco concentra-se em estudos relacionados a impactos ambientais no

Cerrado sobre solos, relevo, recursos hídricos e biotas. Especificamente, dá suporte à realização de

trabalhos de conclusão de curso, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado; às aulas práticas

de disciplinas da graduação ou pós-graduação, em termos operacionais; ao desenvolvimento de pesquisa

em termos avançados, como ensaios e experimentos feitos por seus pesquisadores; por fim, também

realiza prestação de serviços, em atendimento às demandas de secretarias e agências de governo federal,

estadual ou municipal, bem como às ações do Ministério Público, sobretudo o estadual. O Laboratório

conta com uma secretaria e almoxarifado, uma sala de reuniões, dois gabinetes para coordenação e

subcoordenação do laboratório, uma sala de estudos, um depósito e as seguintes salas temáticas para

estudo e pesquisa: geoprocessamento e processamento digital de imagens, análises micromorfológicas,

análise sedimentométrica e análise físico-química de amostras. Nessas dependências do laboratório estão

distribuídos vários equipamentos, que somam cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais): 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, uma

licença de 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
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e régua graduada (mira). Sob coordenação da profa. Dra. Karla Maria Silva de Faria e vice coordenação

do Prof. Dr. Luis Felipe Soares Cherem, e o apoio de dois técnico-administrativos (Dr. Elizon Dias Nunes -

Geógrafo e M.Sc. Lucas Espindola Rosa - Técnico em Mineração). Grupos de Pesquisa e de Estudo

vinculados ao Laboratório: Grupo de Estudos em Paisagens do Cerrado e Grupo de Estudos Conservação

de Solos. O LABOGEF concentra as seguintes Redes de Pesquisa e Projetos: (1) PAMIRA – Programa de

Desenvolvimento Integrado da Bacia do Rio Araguaia (Grupo de Pesquisa CNPq desde 1998 e Rede

Goiana de Pesquisa FAPEG desde 2007); (2) Análise geoambiental e de impactos ambientais na alta e

média bacia do rio Araguaia, estado de Goiás. Sem financiamento; (3) Rede solos frágeis ou fragissolos,

Impactos ambientais no município de Rio Verde. Financiamento: SIOL Ind. Ltda. (Rio Verde, GO) e

FUNAPE-UFG – MP-GO – auxílio; (4) Efeitos do desmatamento de matas ciliares nas dinâmicas

geomorfológicas e pedológicas em ambientes de cerrado. Financiamento: FAPEG. Valor: R$ 54.978,00

(cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais); (5) Diagnóstico da qualidade das águas

superficiais na zona goiana das nascentes do rio Araguaia. Financiamento: FAPEG. Valor: R$ 60.000,00

(sessenta mil reais); (6) Monitoramento e Estudo de Técnicas Alternativas na Estabilização de Processos

Erosivos em Reservatórios de UHEs. Financiamento: Eletrobras-Furnas. Valor: R$ 325.000,00 (trezentos e

vinte e cinco mil reais); (7) Qualidade dos recursos hídricos superficiais e solos do perímetro urbano de

Jaraguá, GO. Financiamento: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Fórum de Jaraguá, 1ª. Vara Cível.

Valor: R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais); (8) Determinação de anomalias topográficas no perfil

longitudinal do canal principal do rio Araguaia. Financiamento: CNPq. Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco

mil reais); (9) Compartimentação geomorfológica e caracterização fluviocárstica do Parque Estadual “Terra

Ronca” e entorno. Financiamento: CNPq. Valor: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); (10) O papel da

litoestrutura do carste na morfodinâmica cenozoica da Serra Geral de Goiás (GO, TO, MG, BA).

Financiamento: CNPq. Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); (11) Evolução do relevo da porção

oriental do Brasil: um estudo baseado na geocronologia via isótopo cosmogênico 10BE. Financiamento:

CAPES-COFECUB. Valor: custeio de missões, bolsas de doutoramento no exterior e pós-doutoramento;

(12) O papel das nascentes e cabeceiras de drenagem na evolução de unidades do relevo de Minas

Gerais por meio da análise dos processos de desnudação geoquímica. Financiamento: CNPq. Valor: R$

50.0000,00 (cinquenta mil reais); (13) Geoecologia da paisagem: Dinâmicas e integridades

socioambientais da Microrregião do Vão do Paranã: Goiás Financiador: CNPq. Valor: R$ 22.000,00 (Vinte

e dois mil reais). O valor total de projetos em andamento no LABOGEF, com a participação de docentes e

discentes do programa, alcança cerca de R$ 1.089.978,00 (um milhão e oitenta e nove mil e novecentos e

setenta e oito reais). LABOTER – Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais. O

LABOTER foi criado em 2008, a partir da reformulação do antigo Laboratório de Geografia Humana

(LABOGEO). Ele se constitui na reunião de quatro grandes áreas do conhecimento geográfico: cultura,

geopolítica, agrária e ambiente. Com o intuito de abarcar essas grandes linhas de pesquisas em um só

espaço de produção acadêmica, o conceito “Território” tornou-se chave da sua produção geográfica. Este

é concebido como espaço de estudos das dinâmicas territoriais do mundo contemporâneo, tendo como via

interpretativa as relações estabelecidas entre os seres humanos e das sociedades com o ambiente.

Infraestrutura: acervo bibliográfico temático; sala de reuniões; salas de pesquisas e de computação, sala

de coordenação; cinco mesas, quatorze mesas para computadores, quatro impressoras, dezessete
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monitores, duas máquinas fotográficas, cinco GPS, um tablet, dois projetores, quatro notebooks.

Coordenação: Prof. Dr. Romualdo Pessoa Campus Filho e Téc. Dra. Lara Cristine Gomes Ferreira. Grupos

de Pesquisa e de Estudo – Território, Trabalho e Políticas Públicas (TRAPPU); Geopolítica e Geografia

política; Teoria e Método da Geografia (Geotema); Grupo de Estudos Redes e Produção do Território

(GéTER); Espaço, Sujeito e Existência (Dona Alzira); Conceitos e Métodos em Geografia Cultural;

Mulheres Rurais: Gênero e Meio Ambiente; Identidades e Povo Kalunga; Turismo na Geografia. Projetos

de Pesquisa: (1) Ambiente, Mulher e Cidadania nas Comunidades Tradicionais de Assentados e

Quilombolas no Território da Cidadania do Vão do Paranã e da RVS Veredas do Oeste Baiano.

Financiamento: CNPq. Valor: 17.000,00 (dezessete mil reais); (2) Políticas públicas de desenvolvimento

rural em Goiás: uma análise do PAA e do PNPB. Financiamento: CNPq. Valor: R$ 16.600,00 (dezesseis

mil e seiscentosreais); (3) A rede ferroviária em Goiás: análise e mapeamento da dinâmica econômica

regional e da urbanização entre 1911 e 2014. Financiamento: CNPq. Valor: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e

novecentos reais); (4) Modernização e o papel das redes técnicas na produção do território brasileiro:

Financiamento: CNPq. Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (5) Sementes crioulas, quintais

agroecológicos e cooperação popular: troca de saberes e experiências de economia criativa do cerrado

brasileiro: as savanas em Moçambique. Financiamento: CAPES. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e

cinquenta mil reais); (6) Resgate, produção e conservação de sementes crioulas nas comunidades

quilombolas e assentamentos rurais nos territórios da cidadania (Chapada dos Veadeiros e Vale do

Paranã). Financiamento: CNPq. Valor: R$75.890,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e noventa reais); (7)

Cidades, fronteiras e população tradicional: a construção da abordagem geográfica dos territórios

tocantinense e goiano. Financiamento: CNPq. Valor: R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais); (8) O

associativismo e o desenvolvimento rural em Goiás: uma análise das estratégias de organização do

agronegócio e da agricultura familiar. Financiamento: FAPEG-UNIVERSAL. Valor R$ 48.760,00 (quarenta

e oito mil e setecentos e sessenta reais); (9) Mapeamento do perfil dos usuários e identificação das ações

preventivas e curativas existentes no sudeste goiano. Financiamento: FAPEG. Valor: R$220.985,00

(duzentos e vinte mil e novecentos e oitenta e cinco reais). (10)  Visões contemporâneas do Cerrado e

intersecção de políticas sociais e ambientais - Reserva da Biosfera do Cerrado no norte e nordeste de

Goiás. CNPq. Projeto Universal. Valor: 30.000,00 (trinta mil reais); (11) Projeto de extensão: A Mulher

Rural Assentada: Troca de Saberes sobre Ambiente, Agroecologia nos quintais e ensinamentos para

Economia Social - Vão do Paranã – GO. Financiamento: CAPES. Valor 57.000 (cinquenta e sete mil reais).

(12) O Desafio das Águas: Irrigação, água virtual e segurança alimentar - escassez local, necessidades

globais - Estudo de caso: Cristalina. Sem financiamento. (13) Novos usos de territórios no campo:

impactos e renovação de materialidades, ressignificações e emergência de novas ruralidades um estudo

comparativo entre Sergipe, Goiás e Minas Gerais. Financiamento: promob-execução. O valor total de

projetos em andamento no LABOTER, com a participação de docentes e discentes do programa, alcança

cerca de R$ 1.138.135,00 (um milhão e cento e trinta e oito mil e cento e trinta e cinco reais). LAPIG –

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. O LAPIG iniciou suas atividades em

1995, tendo contribuído, durante este período, com a elaboração de diversas monografias de bacharelado,

dissertações de mestrado e teses de doutorado, além da oferta de disciplinas de sensoriamento remoto e

geoprocessamento, ministradas para os cursos de graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado
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em Ciências Ambientais, Geografia, Ecologia, Análise Ambiental, Evolução, Engenharia Florestal,

Agronegócio. Cursos de aperfeiçoamento e especialização também são uma rotina do LAPIG, com a

realização de cursos oferecidos aos quadros técnicos dos governos municipal, estadual e federal, bem

como para a comunidade acadêmica, por meio do projeto de extensão Geocursos. O laboratório também

constituiu convênios com a Gordon and Betty Moore Foundation (Estados Unidos), para a elaboração de

mapeamentos e análises biofísicas sobre as áreas de pastagem no Brasil, com o SEEG-OC (Sistema de

Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima) e parceiros institucionais

(Google, Imazon, WRI Brasil, Agrosatélite, ArcPlan, IPAM, entre outros) para a produção de mapas anuais

da cobertura e uso do solo para os biomas brasileiros. Infraestrutura: o laboratório conta com área total de

700 m2 (o maior laboratório do IESA-PPGEO); destes, cerca de 274 m2 são destinados a duas 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 da pós-graduação,

com salas para mestrandos e doutorandos, sala de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de

sistemas, sala de reuniões e infraestrutura completa de cozinha e zeladoria. Desde 2014, a partir de

recursos oriundos do Programa Pró-Equipamentos CAPES e de parcerias com instituições

governamentais e não governamentais (como o ICMBio, MPGO, SANEAGO, prefeituras, WWF e TNC), o

LAPIG vem fortalecendo um novo campo de pesquisa na UFG-PPGEO, voltado para o uso de VANTs

(Veículos Aéreos Não Tripulados), categorias asa-fixa e multi-rotor, 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; tais equipamentos vêm sendo utilizados em pesquisas em áreas rurais e

urbanas, dirigidas para o monitoramento de parâmetros biofísicos e mapeamento das mudanças no uso do

solo na região do Cerrado.  O LAPIG foi coordenado em 2017 pelo prof. Dr. Laerte Ferreira Guimarães e

pela Profa. Dra. Elaine Barbosa Silva, com o apoio de dois técnicos administrativos, um deles servidor da

UFG - Roberto Urzeda; o outro é contratado por projetos de pesquisa - Mariana Gomes. No quesito grupos

de Pesquisa e de Estudo vinculados ao Laboratório se destacam dois grupos de pesquisa, “Pastagens” e

“Pro-Vant”. Projetos com financiamento: (1) Portal de pastagens: uma plataforma web para visualização e

análise de dados geográficos relacionados às pastagens brasileiras.  Financiamento: Agroicone. Valor: R$

300.000,00 (trezentos mil reais); (2) Em busca de pastagens mais produtivas e ambientalmente

sustentáveis para o Brasil. Financiamento: Gordon and Betty Moore Foundation. Valor: R$1.658.210,21

(um milhão e seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e dez reais e vinte e um centavos); (3)

Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura

Vegetal no Cerrado Brasileiro. Financiamento: BIRD. Valor: R$ 815.217,50 (oitocentos e quinze mil e

duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos); (4) Mapeamento anual da área de pastagem no Brasil

e análise de tendências e padrões. Financiamento: The Nature Conservancy (TNC). Valor: R$

1.757.647,50 (um milhão e setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e quarenta e sete reais e

cinquenta centavos); (5) Aprimoramento da plataforma Pastagem.org. Financiamento: World Wide Fund

for Nature (WWF). Valor: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais); (6) Projeto Ecodrones, uma rede de

cooperação nacional e internacional para uso de VANTs para a conservação, em parceria da UFG com o

WWF, ICMBio, IBAMA, Embrapa e Universidade da Flórida (EUA). Valor flutuante pois depende de fundos
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do WWF. Em 2016, o valor foi de R$ 30.000,00 (utilizado em equipamentos e softwares); em 2017, o valor

foi de aproximadamente R$ 35.000 (utilizado em bolsa de estudo, trabalhos de campo – Goiás e Acre, e

workshop/treinamentos no LAPIG); (8) Plataforma Aérea Não Tripulada para Aquisição de Indicadores

Socioambientais em Meio Urbano e Rural. Financiamento: Ministério Público do Estado de Goiás. Valor:

R$ 300.000,00; (9) A validação e o refinamento do mapeamento Terraclass cerrado como instrumento de

caracterização das áreas de passivos ambientais em goiás – Projeto sem Financiamento; (10) Plano de

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. Financiamento: Governo do Estado de

Goiás/SECIMA. Valor total (envolvendo outros laboratórios da UFG/consultores): R$ 2.500.000,00. Destes,

cerca de R$150.000,00 foram destinados à equipe do LAPIG. O valor total de projetos em andamento no

LAPIG chega a aproximadamente R$ 5. 164.075,21 (cinco milhões e cento e sessenta e quatro mil e

setenta e cinco reais e vinte e um centavos). A infra-estrutura computacional do LAPIG está atualmente

entre as melhores disponíveis na UFG, capaz, por exemplo, no processamento de grandes volumes de

dados de satélite e na geração de mapeamentos em escala regional e nacional (em fato, um dos mais

bem equipados laboratórios de sensoriamento remoto instalados no país). O portal tem visibilidade

internacional e possui grande número de acessos.  LEPEG – Laboratório de Estudos e Pesquisas em

Educação Geográfica. O LEPEG, criado em 2006, tem como principais finalidades a oferta de

infraestrutura – espaço físico (salas de reuniões, estudos e copa), computadores (10 desktops e 7

notebooks), internet, quadro com tela interativa; gabinete para coordenação e para professores associados

ao Laboratório; o apoio bibliográfico – livros, teses, dissertações, revistas, materiais curriculares, etc.; se

constituir como sede para realização de grupos de estudos e desenvolvimento de pesquisas e como apoio

logístico para a realização de pesquisas, oficinas, cursos, palestras e seminários.  O LEPEG tem como

principais objetivos o de desenvolver estudos, pesquisas e extensão relacionados ao ensino e à formação

de professores de Geografia; promover atividades e eventos acadêmicos relacionados à temática de

Ensino de Geografia e propiciar o intercâmbio com investigadores, estudantes e profissionais da área, seja

nacional e/ou internacional. Coordenação: Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti. Técnico administrativo:

Larissa Bárbara Borges Drumond. Grupos de pesquisa e de Estudos vinculados ao laboratório: REPEC

(Rede de Pesquisa em Educação e Cidade); NUPEC (Núcleo de Pesquisa em Ensino de Cidade)

NúcleoGEA (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Ensino e Ambiente), GEV (Grupo de Estudos

de Vygotsky para o ensino da Geografia); NEPEG (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação

Geográfica); GECE (Grupo de Estudos de Cartografia para Escolares);  NUCEF (Núcleo de Pesquisas

sobre Currículo,Ensino e Formação de Professores de Geografia); GEOTEC (Grupo de Pesquisa de

Geotecnologias no Ensino de Geografia). Projetos de pesquisa: (1) Jovens escolares e a vida urbana

cotidiana: um eixo na formação de professores de Geografia. Financiador: CNPq. Valor: R$ 36.200,00

(trinta e seis mil e duzentos reais); (2) A construção dos conceitos dos alunos dos anos iniciais e os

conteúdos do meio físico rocha-relevo-solo. Sem financiamento; (3) O estudo do espaço local e sua

representação, a partir da produção de atlas escolares no Brasil e Moçambique. Financiador: CAPES.

Valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); (4) Material Didático Sobre Geografia de Goiás e suas

possibilidades formativas no contexto do Ensino Médio. CNPq. Valor: R$ 47.650,00 (quarenta e sete mil e

seiscentos e cinquenta reais); (5) As temáticas físico-naturais e o processo de ensino e aprendizagem em

geografia. Sem financiamento; (6) Projetos de formação de professores de Geografia: 10 anos após as
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Diretrizes Curriculares Nacionais. Financiador: FAPEG. Valor: 30.000,00 (trinta mil reais); (7) As práticas

pedagógicas docentes em Geografia e os textos e políticas curriculares nos estados do Rio de Janeiro e

de Goiás. Financiador: FAPERJ. Valor: R$3.615,92 (três mil e seiscentos e quinze centavos e noventa e

dois centavos); (8) Elementos e fenômenos do clima urbano na Região Metropolitana de Goiânia, GO, e

sua articulação com o Ensino de Climatologia. FAPEG. Valor do financiamento: R$60.000,00 (sessenta mil

reais); (9) As Metodologias Mediadoras no Processo de Aprendizagem em Geografia. CNPq. Valor:

R$11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais); (10) Pesquisa colaborativa sobre demandas de produção

didática para o ensino de Geografia na Região Metropolitana de Goiânia. Sem financiamento; (11) As

potencialidades da geotecnologia na formação do professor de Geografia e no desenvolvimento do

pensamento espacial sobre a Região Metropolitana de Goiânia. Financiador: CNPq. Valor: R$ 11.500,00

(onze mil e quinhentos reais); (13) PIBID Geografia. Financiamento de bolsas para dois professores do

LEPEG, dois professores da Educação Básica e vinte e dois alunos do curso de graduação em Geografia;

(14) 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 I. Sem

financiamento. O valor total de projetos em andamento no LEPEG, com a participação de docentes e

discentes do programa, alcança, aproximadamente, R$ 320.365,92 (trezentos e vinte mil e trezentos e

sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). LaGENTE (Laboratório de Estudos de Gênero étnico-

raciais e espacialidades), criado em 2008, trata-se de um grupo de pesquisa, ensino, extensão e ações

afirmativas que aborda os estudos étnico-raciais e a temática de gênero, com enfoque, sobretudo, na

abordagem geográfica. Vinculam-se a esse laboratório a Rede de Estudos de Geografia, Gênero e

Sexualidade Ibero Latino-Americana (Brasil/Portugal/Espanha); a rede de Culturas negras e transmissão

do conhecimento FAPEG (UFG / UEG / Secretaria de Estado da Educação); a rede de Saberes Indígenas

na Escola (UFG/UFT/UFMA); e o Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e grupos

correlatos – CONNEABS. Infraestrutura: biblioteca com acervo de teses e dissertações situadas na linha

das temáticas étnico-raciais e de gênero; quatro computadores, um notebook e um netbook. Coordenação:

Prof. Dr. Alecsandro (Alex) Ratts. Projetos com financiamento: 1) Territórios e espacialidades étnico-raciais

urbanas: grupos negros, quilombolas, indígenas e ciganos na Região Metropolitana de Goiânia.

Financiamento: CNPq. Valor R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais); 2) Terra da memória: pesquisa e

publicação da obra parcial e do inventário de Beatriz Nascimento. Financiamento: Fundação Cultural

Palmares/MinC. Valor R$20.000,00 (vinte mil reais). O valor total de projetos em andamento no LaGENTE,

alcança, aproximadamente, R$38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais). O Laboratório de Geologia

Aplicada – LABGEO, criado em 2015, trata-se de um laboratório em processo de consolidação, o qual tem

apoiado as atividades do PPGEO à medida que são desenvolvidas pesquisas na área de Geologia.

Infraestrutura: quatro computadores, uma Impressora, dois Microscópios, um Microscópio Lupa Eletrônica,

uma Makita. Coordenação: Profa. Dra. Cláudia Valéria de Lima e Profa. Dra. Ana Paula de Oliveira. Vice-

coordenação: Profa. Dra. Luciana Gonçalves Tibiriçá, com apoio técnico-administrativo do técnico em

Mineração Marcelo Lavrinha Mendes. Grupos de estudos vinculados ao Laboratório: Geo-patrimônio:

Grupo de Pesquisa e Estudo em Geodiversidade, Geoconservação e Patrimônio Geológico e GEMA:

Grupo de Pesquisa e Estudo em Mineração e Meio Ambiente. Projeto desenvolvido: (1) Geodiversidade,

Geoconservação e Patrimônio Geológico do Estado de Goiás. Sem financiamento; 2) Mineração na bacia
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hidrográfica do rio Piracanjuba. Sem financiamento. Grupos de Pesquisa não vinculados aos Laboratórios:

NUPEAT – Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental e Transdisciplinaridade. O NUPEAT foi

criado em 2006 por professores e estudantes da graduação e pós-graduação de diferentes unidades

acadêmicas da UFG e a partir do intercâmbio com a Universidade de Brasília (UnB) e a Faculdade

UNIVERSO. O Núcleo visa promover estudos e pesquisas que envolvam diversas disciplinas e áreas do

saber, bem como o conhecimento popular para lidar com temas que estejam entre, através e além das

disciplinas, sobretudo o ambiental. Coordenação: Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro. Projetos vinculados:

(1) De cidades planejadas à metrópoles contemporâneas: novas sensibilidades urbanas e transformações

na paisagem em Goiânia, Brasília e Belo Horizonte. Financiamento: CNPq. Valor: R$14.400,00; (2) espaço

e semiótica da imagem urbana e da cidade: processos de leitura das diversas formas de imagem e a

educação dos sentidos. Sem financiamento; (3) Cidade, memória e patrimônio - interpretações em

espaços simbólicos e imaginários, paisagens monumentais e cidades históricas. Sem financiamento; (4)

Imaginário, pós-modernidade e sensibilidades culturais contemporâneas: Geografia e Arte - investigações

transdisciplinares e transculturais. Sem financiamento; (5) As cidades do tempo ausente. Sem

financiamento. O valor total de projetos em andamento no NUPEAT, alcança, aproximadamente,

R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Infraestrutura: sala de reuniões; gabinete para

coordenação e docentes vinculados ao laboratório. Grupo de estudos vinculados ao Núcleo: GEIPAT –

Grupo de Estudos de imaginário, paisagem e transculturalidade. 

 

Todos os Laboratórios do IESA são informatizados e contam com acesso rápido à Internet (fibra óptica,

banda larga de 1000 megabits/segundo ou superior). Possuem equipamentos para edição de textos, de

tratamentos estatísticos e de material cartográfico em geral, ou seja, microcomputadores, impressoras

(inclusive A3 e plotters), scanners, leitoras/gravadoras de mídias diversas e projetores multimídias.  As

descrições detalhadas de cada um podem ser consultadas no item anterior (Laboratórios). O Programa

possui                                         uma tela eletrônica interativa; uma TV LED 42 polegadas e

equipamentos/sala para realização de videoconferências (um diferencial na UFG entre os demais PPGs).

Por meio da videoconferência, agilizam-se os contatos e diálogos com docentes e pesquisadores de

outros programas e instituições, inclusive possibilita-se a realização de palestras, conferências, aulas,

qualificações e defesas, quando não é possível a efetivação presencial. Em 2017, três bancas de

doutorado tiveram a participação de membros externos via videoconferência, sendo um deles externos ao

Brasil. Em 2017, o programa adquiriu novos equipamentos: 3 Datashow; 3 notebooks;1 desktop; 1

scanner; 1 aparelho telefônico sem fio. O Programa também conta com um Laboratório Didático de

Informática, em sala climatizada com trinta computadores ligados em rede. Neste laboratório são

realizadas atividades didáticas referentes às disciplinas da Pós-Graduação e também de disciplinas da

graduação, especialmente as de Cartografia Temática, Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto e

Estatística Aplicada à Geografia, além de ser um espaço destinado aos alunos de graduação e pós-

graduação para realizarem suas atividades de pesquisa. O Laboratório conta com três estagiários, o que

permite que funcione em três turnos ininterruptos (manhã, tarde e noite). 
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A Biblioteca Central da UFG foi criada em 1973 com a fusão de treze bibliotecas departamentais que

funcionavam em unidades de ensino, passando a reunir os acervos no prédio da Faculdade de Direito. No

final da década de 1980, um acordo da UFG com o Ministério da Educação possibilitou a construção de

um prédio exclusivo para a biblioteca no Câmpus Samambaia, que passou a ser a Biblioteca Central (BC).

A mudança exigiu a divisão do acervo existente entre duas bibliotecas: Biblioteca Central (BC), localizada

no Câmpus Samambaia, e Biblioteca Câmpus Colemar Natal e Silva (BSCAMI), localizada na Praça

Universitária. Com a criação dos câmpus no interior do Estado, foram surgindo novas bibliotecas setoriais.

Hoje o Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi-UFG), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

(PRPI-PRPG), é composto por nove unidades, sendo uma central e oito setoriais. A perspectiva é de que,

em breve sejam 11 unidades, com a criação de mais duas seccionais. Há, ainda, o projeto de construção

de mais uma biblioteca setorial no Câmpus Samambaia, entre as escolas de Agronomia e Veterinária, na

qual ficarão concentrados os acervos da área de Agrárias. As nove unidades do Sibi são: 1. Biblioteca

Central (BC) – Câmpus Samambaia, saída para Nerópolis; 2. Biblioteca Seccional Câmpus Colemar Natal

e Silva (BSCAN) – Setor Universitário; 3. Biblioteca Seccional Câmpus Aparecida de Goiânia (BSCAP); 4.

Biblioteca Seccional Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação (BSCepae) – Câmpus

Samambaia; 5. Biblioteca Seccional Letras e Linguística (BSLL); 6. Biblioteca Seccional da Regional

Catalão (BSRC); 7. Biblioteca Seccional da Regional Goiás (BSRGO); 8. Biblioteca Seccional da Regional

Jataí – unidade Riachuelo (BSREJ - Riachuelo); 9. Biblioteca Seccional da Regional Jataí – Unidade

Jatobá (BSREJ - Jatobá). As bibliotecas são informatizadas e participam do Portal CAPES, que

disponibiliza mais de 12 mil títulos de periódicos eletrônicos com textos completos e mais 80 bases de

dados com resumos de documentos científicos. Também 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 UFG – composta por estudantes de graduação e de pós-graduação de cursos presenciais

e de Educação a Distância (EAD), com matrícula atualizada na instituição, bem como por servidores

docentes e técnico-administrativos ativos e inativos. 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. Os três compõem o Portal da Informação, coordenado pela Gerência de

Informação Digital e Inovação (GIDI). Por conta de seu importante papel de disseminador da informação, o

Sistema de Bibliotecas da UFG serve também de centro de pesquisa a todos os segmentos da sociedade

que necessitam do insumo informacional para seu desenvolvimento. Nesse sentido, seus acervos são

abertos a qualquer pessoa para consulta. Além disso, seus espaços de estudo podem ser utilizados por

quaisquer interessados. Síntese de indicadores relacionados ao Sibi em 2017– número de funcionários

(bibliotecários): 39 (trinta e nove); número de funcionários (outros profissionais e auxiliares): 51 (cinquenta

e um); área construída (total): 7.466,90 m2; área das salas de leitura: 1.860,90 m2; número total de títulos:

299.467; número total de exemplares: 618.232; número total de títulos de livros específicos de Geografia:

2.834; número total de exemplares de livros específicos de Geografia: 8.102; número total de empréstimos

por ano: 161.660; número total de empréstimos por ano por curso: 5.959; número total de computadores

disponíveis na biblioteca, com acesso à Internet, para uso dos estudantes: 43 (quarenta e três); número

total de usuários potenciais da biblioteca: 68.255; número total de usuários reais da biblioteca: 27.901;
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investimento anual na aquisição de livros e revistas: R$ 194.973,39* (*excetuando-se Jataí e Catalão). 

 

Todos os membros permanentes do corpo docente atuam, obrigatoriamente, nas atividades de ensino na

graduação. Em 2017, a oferta de disciplinas foi, em média, de oito horas-aula semanais por docente, com

média de 35 alunos por turma. A carga horária dos docentes considerando a graduação e a pós-

graduação é, em média, 10 horas semanais. Cresce a cada ano o número de docentes do Programa

relacionados com a oferta de bolsas de iniciação científica e orientações de trabalhos de conclusão de

curso e de monitoria, além de inúmeras orientações de voluntários em projetos de pesquisa. Em 2017

ocorreu a continuidade das atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

no curso de Geografia, envolvendo 22 (vinte e duas) bolsas para alunos da graduação e 4 (quatro) bolsas

para professores da rede pública municipal e/ou estadual, sob a orientação de quatro professores

vinculadas ao PPGEO (Profs. Míriam Aparecida Bueno, Eliana Marta Barbosa de Morais, Vanilton Camilo

de Souza e Adriana Olivia Alves). Esse programa visa integrar o futuro professor ao seu campo de

trabalho profissional, favorecendo uma formação qualificada para a sua atuação futura, como professor de

uma determinada área do conhecimento. Outro indicador de integração com a graduação diz respeito ao

Programa de Educação Tutorial (PET) da Geografia, o primeiro criado na UFG (em 1994). Esse programa

conta atualmente com doze bolsistas sob a tutoria de um docente do PPGEO (Prof. Dr. 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. Como vem acontecendo todos os

anos, o PPGEO manteve a prática de estreitar as relações com a graduação, mediante convite à

participação de graduandos em eventos realizados pelo Programa, como palestras ministradas por

docentes convidados para bancas de defesas de dissertação e teses e do Seminário Interno da Pós-

Graduação (SINPGEO), obrigatório para os alunos da pós-graduação e aberto à participação dos alunos

da graduação, inclusive no auxílio à organização do evento. 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, também, 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 PPGEO está vinculada a projetos de pesquisa

financiados e vinculados ao programa, o que estimula o interesse pela especialização stricto sensu e

decorrentes pesquisas. Por fim, destaca-se que a integração entre alunos da graduação e docentes e

discentes da pós-graduação possibilitam que sejam realizados estágios de graduação em universidades

sediadas fora do território nacional, a exemplo do estágio de graduação realizado em 2017 pelo estudante

de graduação Gabriel Martins Cavallini, na Universidade Pedagógica de Moçambique, na África. 
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Todos os membros permanentes do corpo docente atuam, obrigatoriamente, nas atividades de ensino na

graduação. Em 2017, a oferta de disciplinas foi, em média, de oito horas-aula semanais por docente, com

média de 35 alunos por turma. A carga horária dos docentes considerando a graduação e a pós-

graduação é, em média, 10 horas semanais. Cresce a cada ano o número de docentes do Programa

relacionados com a oferta de bolsas de iniciação científica e orientações de trabalhos de conclusão de

curso e de monitoria, além de inúmeras orientações de voluntários em projetos de pesquisa. Em 2017

ocorreu a continuidade das atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)

no curso de Geografia, envolvendo 22 (vinte e duas) bolsas para alunos da graduação e 4 (quatro) bolsas

para professores da rede pública municipal e/ou estadual, sob a orientação de quatro professores

vinculadas ao PPGEO (Profs. Míriam Aparecida Bueno, Eliana Marta Barbosa de Morais, Vanilton Camilo

de Souza e Adriana Olivia Alves). Esse programa visa integrar o futuro professor ao seu campo de

trabalho profissional, favorecendo uma formação qualificada para a sua atuação futura, como professor de

uma determinada área do conhecimento. Outro indicador de integração com a graduação diz respeito ao

Programa de Educação Tutorial (PET) da Geografia, o primeiro criado na UFG (em 1994). Esse programa

conta atualmente com doze bolsistas sob a tutoria de um docente do PPGEO (Prof. Dr. 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. Como vem acontecendo todos os

anos, o PPGEO manteve a prática de estreitar as relações com a graduação, mediante convite à

participação de graduandos em eventos realizados pelo Programa, como palestras ministradas por

docentes convidados para bancas de defesas de dissertação e teses e do Seminário Interno da Pós-

Graduação (SINPGEO), obrigatório para os alunos da pós-graduação e aberto à participação dos alunos

da graduação, inclusive no auxílio à organização do evento. 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, também, 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 PPGEO está vinculada a projetos de pesquisa

financiados e vinculados ao programa, o que estimula o interesse pela especialização stricto sensu e

decorrentes pesquisas. Por fim, destaca-se que a integração entre alunos da graduação e docentes e

discentes da pós-graduação possibilitam que sejam realizados estágios de graduação em universidades

sediadas fora do território nacional, a exemplo do estágio de graduação realizado em 2017 pelo estudante

de graduação Gabriel Martins Cavallini, na Universidade Pedagógica de Moçambique, na África.
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Outra ação que aproxima o Programa de Pós-Graduação dos graduandos é o Estágio Docência, realizado

por todos os bolsistas CAPES-DS, PRPG-UFG, em acordo com as normas vigentes. Esse estágio resulta

em grande benefício para os cursos de graduação, na medida em que os pós-graduandos programam

atividades nas disciplinas contemplando as leituras e investigações que fazem em suas áreas, ampliando

e atualizando as discussões nas disciplinas; além de também resultar em benefícios para os próprios pós-

graduandos, pois propicia uma experiência relacionada à prática da docência. No momento está sendo

elaborada uma nova resolução sobre o estágio docência no âmbito da UFG, embora já esteja sendo

debatida desde 2016, esta resolução ainda não foi aprovada em todas as instâncias. Ela deverá ser

utilizada como referência a partir de 2018. 

 

 

Não dispõe de informações para esse campo, pois do Programa é mestrado científico. 

 

Não dispõe de informações para esse campo, pois do Programa é mestrado científico. 

 

 

O PPGEO vem consolidando sua política de expansão de intercâmbios para universidades e instituições

nacionais e internacionais, favorecendo a integração de estudantes e docentes com novos ambientes

acadêmicos e de pesquisa, ao mesmo tempo em que fortalece as parcerias, tão importantes neste nível de

ensino. Na categoria de intercâmbios nacionais, em 2017 foram realizados com a Universidade Federal do

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

Universidade de Brasília (UnB); a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); a Universidade

Federal de Campina Grande (UFCG); a Universidade Estadual de Goiás (UEG); a Universidade Federal do

Piauí (UFPI); a UniEvangélica (GO); a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás); o Instituto

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

as unidades internas da própria UFG, como a Escola de Agronomia (Câmpus de Goiânia), o curso de

Geografia do Campus de Jataí e a Escola de Engenharia Civil do Campus de Goiânia. Ainda na categoria

de intercâmbios nacionais destaca-se a presença de uma pós-doutoranda da Universidade Federal de

Pelotas – UFPEL – (profa. Rosângela Lurdes Spironello) e de um pós-doutorando da Universidade Federal

do Tocantins (prof. Lucas Barbosa E. Souza), os quais concluíram o estágio de pós-doutorado em nossa

instituição, ampliando nossa capilaridade nacional, visando a transferência de conhecimento, bem como o

estreitamento de parcerias em projetos de pesquisas entre os programas de pós-graduação. Um docente

do nosso programa concluiu o estágio pós-doutoral na Fundação Oswaldo Cruz / FIOCRUZ, no Rio de
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Janeiro (Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro). Ainda, dentre as ações de intercâmbios nacionais, destaca-se

a continuidade do projeto de Doutorado Interinstitucional (DINTER-CAPES) com a Universidade Federal

do Amapá, para uma turma de quinze alunos. Na primeira etapa do DINTER, realizada em 2016, priorizou-

se a ida de professores do PPGEO para ministrar disciplinas e realizar orientações de trabalhos dos

alunos no Acre; na segunda etapa, realizada em 2017, a prioridade foi a vinda de alunos para o PPGEO,

para cursar disciplinas, realizar estágios, participar de grupos de estudos e ter orientações. O DINTER

vem ampliando, dessa forma, o intercâmbio entre o curso de Geografia das duas universidades, mediante

a integração entre grupos de pesquisa já existentes e a potencialização de grupos vindouros. 

 

O PPGEO vem confirmando a tendência de aumento das atividades voltadas para a internacionalização

do Programa, refletida no sensível aumento dos intercâmbios, parcerias e missões internacionais, com

destaque para a atuação direta de docentes e discentes, grupos de pesquisa e/ou laboratórios para

complementar seus projetos de pesquisa no exterior e vice-versa. Em nível de doutorado, atualmente

(ano-base 2017) contamos com cinco alunos estrangeiros (Ernesto Jorge Macaringue -

Manjacaze/Moçambique; Eduardo Jaime Bata - Chicuque - Maxixe/Moçambique; Vanito Viriato Marcelino

Frei - Mocuba/Moçambique; Francisco Jose Catalano de Lorenzo - Caracas/Venezuela (Bolsista OEA); e

Oscar Ivan de Oro Aguado – Colômbia). Em nível de mestrado (ano-base 2017), contamos com dois

alunos estrangeiros (Gabriela Ruales Orbes - Quito/Equador; Gabriel Cristóbal Valenzuela Saavedra -

Santiago/Venezuela). Dentre os estágios sanduíche realizados por estrangeiros no PPGEO, destaca-se

em 2017, a conclusão do estágio de mestrado de uma estudante do México (Sandra Cruz Alejo) e de uma

doutoranda da universidade de Caldas na Colômbia (Paula Marques). Da mesma categoria de estágio,

ressaltamos a participação de quatro discentes do PPGEO em estágio sanduíche em universidades da

Europa e África. A doutoranda Cláudia do Carmo Rosa realizou doutorado sanduíche na Universidade de

Lisboa; o doutorando Pedro Moreira dos Santos Neto fez o doutorado sanduíche na Universidade

Pedagógica de Moçambique; o doutorando Ricardo de Faria Pinto Filho realizou o doutorado sanduíche

em Portugal, com bolsa PDSE. Por fim, uma docente do PPGEO concluiu o seu estágio pós-doutoral na

universidade de Buenos Aires - Argentina (Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti) e outro docente do

PPGEO iniciou o pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madri (Denis Richter). No que refere-se à

internacionalização, destaca-se, ainda as atividades de pesquisa e missões realizadas no contexto dos

Laboratórios de pesquisa vinculados ao PPGEO, realizadas com instituições na América do Sul e do

Norte, como na Argentina (Universidad de Buenos Aires); na Colômbia (Universidad Nacional de

Colômbia, Universidad de Caldas); nos Estados Unidos (California State University Northridge; University

of Minnestoa; University of Maryland; Massachusetts Institute of Technology – MIT; University of Florida,

Spatial Ecology & Conservation LAB - SPEC); no México (Universidad Multicultural de Chiapas,

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco); bem

como com universidades e centros de pesquisas situados, na África (Universidade Pedagógica de

Moçambique e Universidade Eduardo Mondlane); e na Europa, como na Espanha (Universidad de Sevilla,

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

Strathclyde); na França (Universidade de Pau; Universidade de Grenoble, o Centre de Recherche

Relatório de Dados Enviados do Coleta

Intercâmbios Internacionais

29/07/2021 16:37:26 23



Internacionales sur l’Imaginarie); na Alemanha (Universidade de Eichstait); e em Portugal (Universidade de

Lisboa, Universidade de Coimbra). Essas parcerias têm ampliado e enriquecido as pesquisas

desenvolvidas no PPGEO. 

 

 

(1) DINTER com a Universidade Federal do Amapá. O projeto de Doutorado Interinstitucional (DINTER-

CAPES) com a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) se iniciou em 2015, com o objetivo de contribuir

para a formação de quinze docentes na área de Geografia desta Instituição em prol da consolidação do

ensino, da extensão e da pesquisa em Geografia na região Norte do país, no bioma Amazônico,

especificamente no Estado do Amapá. Esta colaboração tem propiciado um espaço de trocas de

experiências docentes, de consolidação de metodologias, publicações, e divulgação da pesquisa do

PPGEO-IESA-UFG. Cabe ressaltar que este DINTER faz parte do PDI da nossa instituição, o qual

vislumbra o estímulo à pesquisa, à cooperação e troca de saberes entre estas duas Instituições. Este

projeto prevê como impacto a ampliação do número de Doutores no Estado do Amapá, particularmente na

área de Geografia; ampliação e fortalecimento da qualificação do quadro docente da UNIFAP na área;

ampliação e fortalecimento da área de Geografia na região Norte e Centro-Oeste, por meio do

fortalecimento de grupos e redes de pesquisa; a fixação de professores na UNIFAP; o aprofundamento

das relações entre UFG e UNIFAP; e o favorecimento de intercâmbio entre pesquisadores. (2)

Participação de docentes nos Programas de Pós-Graduação em Geografia dos câmpus da UFG do interior

e de outras universidades no Brasil e no mundo. Como política de fortalecimento dos programas de pós-

graduação em geografia existentes na UFG, três docentes do PPGEO/IESA (Prof. Marcelo Rodrigues

Mendonça – PPGEO/Catalão, Prof. Eguimar Felício Chaveiro – PPGEO/Jataí, Profa. Lana de Souza

Cavalcanti – PPGEO/Jataí), atuam como docentes e orientadores nos programas existentes nos câmpus

da UFG nas cidades de Jataí e Catalão. Essa cooperação objetivou assegurar que os novos programas de

Geografia se consolidem e constituam um corpo docente apto a assumir a continuidade das atividades de

orientação e produção científica, além da formação de profissionais para a docência e para a pesquisa. O

prof. Dr. Laerte Ferreira Guimarães participa do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais

(CIAMB); o prof. Dr. Manuel Eduardo Ferreira participa do programa de pós-graduação em Agronegócio

(PPAGRO), ambos da UFG. Quanto à atuação no território nacional, destacam-se a participação da profa.

Maria Geralda de Almeida no Programa de Pós-graduação em Geografia da Unimontes (MG) e no

Programa da Universidade Federal de Sergipe (UFS). No que se refere às instituições estrangeiras,

destaca-se a participação da profa. Dra. Maria Geralda de Almeida no Programa de Doctorado em

Estudios Territoriales da Universidade de Caldas – Colômbia; da profa. Lana de Souza Cavalcanti no

programa de Doutorado da Universidade Pedagógica de Moçambique; (3) Parceria com a Universidade

Eduardo Mondlaine, em Moçambique. Desde 2011, o Programa construiu uma proposta de parceria com a

Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane (ESHTI), da Universidade Eduardo Mondlaine, de

Moçambique, para oferta conjunta de curso de Mestrado, com ênfase em Planejamento e Turismo,
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submetida ao Edital CAPES Minter Internacional. Justifica a proposta de parceria a existência de: 1) uma

política de desenvolvimento nacional em Moçambique, na qual o turismo se inclui, embora com certa

inexpressividade; 2) um quadro de 49 docentes na ESHTI, dos quais quinze já têm mestrado, além do

primeiro doutoramento concluído em 2013; 3) um potencial turístico de forte atratividade em médio e longo

prazo, a ser racionalmente incluído nas políticas; 4) forte apoio da direção da ESHTI e manifesto interesse

em sua realização; 5) interesse em fortalecer as alianças da ESHTI com os setores governamentais e

iniciativa privada de Moçambique ao iniciar, no país, a qualificação de profissionais com a pós-graduação

em Turismo e Planejamento. Por fim, há disponibilidade e interesse da UFG em ser a parceira e

colaboradora da UEM na oferta desta Pós-Graduação em Moçambique, haja vista que o Programa de

Pós-Graduação em Geografia do IESA, mestrado e doutorado, tem experiência em cooperações e

parcerias com outras instituições. (4) Parceria com a Universidade Pedagógica de Moçambique (UPM).

Desde 2012, temos uma parceria com o Departamento de Geografia da Universidade Pedagógica de

Moçambique (UPM), com atividades referentes à formação de professores do Ensino Fundamental I e

Ensino Básico. O projeto recebe o apoio do convênio CAPES-AULP, e oferece intercâmbio para docentes

e doutorandos. (5) Ações conjuntas com o CIAMB e PPAGRO. Dois docentes do PPGEO/IESA atuam

como membros do corpo permanente do Programa Multidisciplinar de Doutorado em Ciências Ambientais

(CIAMB) da UFG. Um docente atua como membro permanente do Programa de Pós-Graduação em

Agronegócio da Escola de Agronomia da UFG. Em função disso, muitos eventos e disciplinas são

ofertadas em conjunto, com melhor aproveitamento dos recursos, incluindo a presença de convidados

para bancas, palestras e seminários. Há grande mobilidade entre estudantes dos programas no tocante às

disciplinas ofertadas. Os três programas também têm unido esforços na aquisição de equipamentos de

maior custo (Pró-Equipamentos), como os VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) e os equipamentos

de medição de qualidade de água. (6) Organização de evento nacional e internacional de impacto. O

PPGEO tem apoiado a realização de eventos nacionais e internacionais (com destaque para a vinda de

pesquisadores internacionais). Com o intuito de fortalecer o programa e qualificar as pesquisas

desenvolvidas no âmbito do PPGEO, vários têm sido os eventos apoiados. Dentre os eventos apoiados

em 2017 com o apoio do PPGEO, destacam-se: XII Seminário Educação e Cidade; IV JURA – Jornada

Universitária de Apoio à Reforma Agrária: Agroecologia e Soberania Popular; XVIII Jornada do Trabalho;

IV Colóquio Internacional de Turismo em Terras Indígenas e de Comunidades Tradicionais (IVCTurTI);

Mapeamento e monitoramento das pastagens brasileiras: distribuição geográfica, produtividade, serviços

ambientais e potencial de intensificação; I Simpósio de Geodiversidade e Geoconservação do Estado de

Goiás. A Geodiversidade e Geoconservação do Estado de Goiás: patrimônio e sua valoração. (8)

Participação em P&D. Os docentes do programa têm atraído parceria com outras instituições, como

Furnas-Eletrobras, via projeto de P&D, em conjunto com a Escola de Engenharia da UFG, e também

projetos financiados por instituições internacionais, como a NASA (EUA). Nessas parcerias, o PPGEO, por

ter discentes e docentes envolvidos diretamente na sua execução, ganha visibilidade e atratividade para

futuras parcerias e candidatos a cursar a nossa pós-graduação em Geografia. (7) Realização de atividades

acadêmico-científicas de impacto. Os docentes do PPGEO têm participado de atividades de representação

de significativa importância para a Geografia brasileira, como a desenvolvida pela profa. Dra. Lana de

Souza Cavalcanti, como Coordenadora Adjunta do mestrado profissional na CAPES, do prof. Dr. Laerte
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Guimarães Ferreira Júnior como membro do Grupo Assessor Especial da Diretoria de Relações

Internacionais da Capes e da profa. Dra. Selma Simões de Castro como membro do comitê de Arquitetura,

Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional na sub-área de Geografia Física do

CNPQ, do Prof. Marcelo R. Mendonça, como Vereador no município de Catalão, GO. Somam-se a essas

atividades os convites recebidos por docentes do programa para ministrarem aula inaugural em programas

de pós-graduação, palestras, cursos, entre outros, cooperando, dessa forma, com outros programas de

pós-graduação. 

 

Desde 2015 temos implementado uma metodologia para o acompanhamento dos alunos que concluíram

mestrado e doutorado no PPGEO-IESA-UFG. Temos acompanhado a inserção desses ex-discentes no

mercado de trabalho a partir da frequente consulta ao Currículo Lattes, do contato telefônico, bem como a

partir da consulta aos professores ex-orientadores e colegas de turma desses ex-alunos do PPGEO. Até o

ano de 2017 já foram defendidas 356 dissertações de mestrado e 114 teses de doutorado no PPGEO. Os

egressos citados estão divididos em dois grandes grupos; docentes das redes particular, municipais,

estaduais e federais. Funcionários públicos e trabalhadores do segundo setor. Totalizando cerca de 332

(trezentos e trinta e dois) discentes que passaram pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da

UFG (Considerando que há alunos que cursaram o mestrado e o doutorado no PPGEO), destes duzentos

e onze (211) compõe a carreira docente sendo: Ensino Superior 169 com 48 nas UF’S, 21 nos IF’S, 64 nas

UE’S e 34 Particular; Ensino Médio 26; Ensino Básico 12; Rede Particular 04; ainda há 16 pesquisadores,

34 funcionários do primeiro setor, 09 autônomos (consultoria), 11 desistentes do curso, 34 bolsistas de

pesquisa e 01 falecido. No ano de 2017 temos exemplos de ex-mestrandos e ex-doutorandos aprovados

em concursos públicos de provas e títulos para provimento de cargos na área de gestão/planejamento,

pesquisa e ensino superior. Podemos citar, dentre eles, cargos ocupados, mediante aprovação em

concurso público por mestrandos, doutorandos e ex-mestrandos e doutorandos do PPGEO, na

Universidade Federal do Ceará (Arielle Elias Arantes), na Universidade Federal do Pará (Gabriel Alves

Veloso), no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (Joildes Brasil dos Santos), na Universidade

Federal do Mato Grosso (Cleberson Ribeiro de Jesus), na Secretaria Estadual de Educação do Mato

Grosso (Gabriella Goulart Silva, João Carlos de Lima Neto, Luline Silva Carvalho, Manoel Victor Peres

Araújo, Pedro Moreira dos Santos Neto) e na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (Emmanuele

Rodrigues Antônio, Flávia Gabriela Domingos Silva, Helena de Moraes Borges, Juliana Gomes da Silva de

Melo, Magno Emerson Barbosa, Malu Ítala Araújo Souza). 

 

O PPGEO-IESA-UFG vem aumentado consideravelmente a publicidade de seus atos, a partir das

seguintes ações: (1) criação de uma nova página na Internet (disponível em www.posgeo.iesa.ufg.br); (2)

apoio a eventos nacionais e internacionais realizados e/ou organizados no âmbito do PPGEO; (3) apoio à

realização de missões e convênios internacionais; (4) realização de Minter e Dinter com instituições

nacionais; (5) participação dos docentes em comissões de destaque na CAPES e no CNPq; (6) incentivo à

participação de docentes como conferencistas e palestrantes em diversos eventos nacionais e
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internacionais. 

 

 

A política de excelência definida para o PPGEO tem ampliado a inserção social do programa, com ações

que rompem as fronteiras da Universidade. A primeira refere-se às ações de docentes no Planetário da

UFG, cujas atividades realizadas são, principalmente, atividades de extensão, com atendimento à

comunidade em geral e às escolas, com participação de discentes da pós-graduação e graduação em

Geografia. Em 2017 o Planetário atendeu em suas sessões o montante de 21.123 (vinte um mil e cento e

vinte e três) pessoas. No mesmo sentido seguem as atividades de extensão dos docentes que pesquisam

Agroecologia e Geomática, como realização de palestras e workshops com audiência de pessoas externas

ao PPGEO e da sociedade em geral. Além das atividades focadas na sociedade civil, o PPGEO tem

docentes e discentes envolvidos em atrair atividades de P&D com as empresas. Assim, desde 2013,

mantemos um projeto P&D para gerenciamento de processos erosivos de margens de reservatórios com

FURNAS, financiado pelo Sistema ELETROBRAS. No âmbito desse projeto, realizaram-se a geração e a

transferência de conhecimento para o setor produtivo, por meio de cursos de extensão para os

funcionários de FURNAS de todo o Brasil, ofertados por docentes e discentes do PPGEO. Além disso, o

PPGEO tem participado de decisões políticas no Brasil, no estado de Goiás e no município de Goiânia,

tendo voz ativa e auxiliando nas decisões políticas, tais como, respectivamente, a participação no Painel

Brasileiro de Mudanças Climáticas, na consolidação do Estatuto de Meio Ambiente (Fórum Estadual de

Meio Ambiente de Goiás) e nas políticas de emissões de gases de efeito-estufa do Brasil (participação no

Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+, coordenado pelo MMA, e com representantes de outras oito

instituições: INPE, INPA, EMBRAPA, FUNCATE, UFG, UnB, USP e UFMG), e no acompanhamento da

ocupação de áreas públicas no município de Goiânia, por exemplo. É importante destacar o papel dos

docentes nas discussões ligadas ao processo de Desafetação de Áreas Públicas, bem como mudanças na

leitura de uso e regulação do solo de Goiânia. As pesquisas desenvolvidas no PPGEO demonstram o

vínculo entre a pesquisa e a gestão. Essa inserção social tem projetado o programa regionalmente, fato

demonstrado pelas crescentes inserções na mídia escrita e televisiva. O PPGEO-UFG, câmpus Goiânia,

possui uma linha de pesquisa voltada para o ensino (Ensino-aprendizagem de Geografia), possibilitando

uma atuação na pesquisa e no aperfeiçoamento de práticas curriculares para a educação básica em

Geografia. Mais ultimamente, esta linha do PPGEO tem atuado em pesquisas voltadas para a identificação

de demandas didáticas em parceria com professores de Geografia da Educação Básica do Estado de

Goiás e dos municípios que integram a Região Metropolitana de Goiânia; no desenvolvimento da

Geografia escolar, tendo como referências fundamentais o cotidiano e o lugar de vivência dos alunos e de

seus professores, bem como na produção acadêmica no âmbito do IESA sobre essa temática. O LEPEG,

laboratório vinculado à linha de ensino-aprendizagem de Geografia, tem desenvolvido diversas atividades

voltadas à comunidade, como cursos, palestras e eventos. 
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O PPGEO-UFG, câmpus Goiânia, ao possuir uma linha de pesquisa voltada para o processo de ensino-

aprendizagem em Geografia, possibilita uma maior atuação na pesquisa e no aperfeiçoamento de práticas

curriculares para a educação básica em Geografia. Vários docentes do programa têm registro nos grupos

de pesquisa na área de ensino. O Curso de Geografia IESA/UFG é contemplado com o Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID (Possui a participação de quatro professores

universitários – professores permanentes do PPGEO, quatro professores que atuam na Educação Básica

e vinte e dois alunos de graduação). As ações desenvolvidas por esse programa visam, em especial,

aproximar os alunos bolsistas das escolas públicas de nível fundamental e médio, contribuindo

efetivamente para qualificar a formação dos futuros professores e dos alunos e professores dessas

escolas a partir de atividades de intervenção (aulas, cursos, oficinas, trabalhos de campo etc.) nas

unidades escolares. Embora não sejam pesquisadores na linha de ensino, os trabalhos com temáticas

relacionadas à educação perpassam, além das pesquisas desenvolvidas na linha de Ensino-

Aprendizagem em Geografia, as pesquisas desenvolvidas nas demais linhas de pesquisa que compõem o

PPGEO. Soma-se a essas interfaces o fato de parte dos alunos matriculados no PPGEO atuar como

professores da Educação Básica na Rede Estadual de Educação de Goiás e na Rede Municipal de

Educação de Goiânia e outros municípios do estado de Goiás bem como em outras unidades da

federação. 

 

 

A internacionalização tem sido uma das ações principais do programa, evidenciada nos intercâmbios, nos

estágios de doutoramento e pós-doutoramento, nas atividades de missões, nas pesquisas em redes

internacionais e nas publicações internacionais realizadas por docentes do PPGEO. Destaca-se para a

efetivação dessas ações a atuação direta de docentes e discentes, grupos de pesquisa e/ou laboratórios

vinculados ao PPGEO. Em 2017, destacaram-se as ações que envolveram instituições situadas na

América do Sul e do Norte, como na Argentina (Universidad de Buenos Aires); na Colômbia (Universidad

Nacional de Colômbia, Universidad de Caldas); nos Estados Unidos (California State University Northridge;

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

Florida, Spatial Ecology & Conservation LAB - SPEC); no México (Universidad Multicultural de Chiapas,

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco); bem

como com universidades e centros de pesquisas situados, na África (Universidade Pedagógica de

Moçambique e Universidade Eduardo Mondlane); e na Europa, como na Espanha (Universidad de Sevilla,

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

Strathclyde); na França (Universidade de Pau; Universidade de Grenoble, o Centre de Recherche

Internacionales sur l’Imaginarie); na Alemanha (Universidade de Eichstait); e em Portugal (Universidade de

Lisboa, Universidade de Coimbra). Quanto aos intercâmbios realizados por estrangeiros no PPGEO em

2017, destacam-se, na categoria de intercâmbios, a vinda de uma estudante do México (Sandra Cruz) e

de uma doutoranda da universidade de Caldas na Colômbia (Paula Marques). Da mesma categoria de
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estágio, ressaltamos a participação de quatro discentes do PPGEO em estágio sanduíche em

universidades da Europa e África. A doutoranda Cláudia do Carmo Rosa realizou doutorado sanduíche na

Universidade de Lisboa; o doutorando Pedro Moreira dos Santos Neto e o doutorando Leonardo Ravaglia

fizeram o doutorado sanduíche na Universidade Pedagógica de Moçambique; o doutorando Ricardo de

Faria Pinto Filho realizou o doutorado sanduíche em Portugal. Destaca-se, ainda a ida para a Universidade

Pedagógica de Moçambique do aluno de Graduação Gabriel Martins Cavallini. A composição do nosso

corpo discente, por sete alunos estrangeiros, sendo cinco em nível de doutorado (Ernesto Jorge

Macaringue - Manjacaze/ Moçambique; Eduardo Jaime Bata - Chicuque - Maxixe/ Moçambique; Vanito

Viriato Marcelino Frei - Mocuba/Moçambique; e, Francisco Jose Catalano de Lorenzo -

Caracas/Venezuela; Oscar Ivan de Oro Aguado – Colômbia)  e dois em nível de mestrado (Gabriela

Ruales Orbes - Quito/Equador; Gabriel Cristóbal Valenzuela Saavedra -  Santiago/Venezuela). Temos no

quadro docente do PPGEO um professor visitante do México (Prof. Dr. Agustin Ávila Romero); uma

docente do nosso programa concluiu o estágio de pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires -

Argentina (Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti); um docente iniciou o estágio de pós doutorado na

Universidad Autônoma de Madrid (Denis Richter); um prof. de Cuba (Prof. Ibrahin  Amhed   Leon Tellez -

Universidad del Granma – Bayamo) ministrou uma conferência em evento apoiado pelo PPGEO.

Destacam-se, ainda, as missões realizadas em diversas instituições internacionais, como a realizada nas

Universidades de Santiago de Compostela e Universidade Autônoma de Madrid (Professores Denis

Richter, Lana de Souza Cavalcanti, Vanilton Camilo de Souza, Ivanilton José de Oliveira e Ana Cristina da

Silva – representantes das três linhas de pesquisa do PPGEO); na Universidade Eduardo Mondlane –

Moçambique (Prof. Eguimar Felício Chaveiro); nas universidades de Estocolmo, Uppsala e Linkoping -

Suécia (Prof. Laerte Ferreira Guimarães) realizadas a convite da CAPES. Tem-se, ainda a participação do

professor Ivanilton José de Oliveira como professor visitante na Universidade Pedagógica de Moçambique,

no mês de janeiro, momento em que ministrou a disciplina Sistema de Informação Geográfica para o

Programa de Mestrado em Ensino de Geografia.

 Somam-se a essas atividades aquelas desenvolvidas no contexto dos laboratórios, conforme as que se

destacam a seguir: Docentes do LAPIG, com base nas experiências adquiridas em grandes projetos

internacionais, inclusive na condição de South American Principal Investigator, à exemplo do NASA LBA

Ecology (Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia) e da NASA / LCLUC (Land

Cover – Land Use Change programe) passaram, a  partir de 2014, a coordenar projetos como “Promoting

more productive and environmentally sustainable pasturelands in Brazil”, mantendo estreita 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, 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. Entre 2013 e 2017 também

coordenaram, no âmbito do PRONEX (Programa de Apoio à Núcleos de Excelência - FAPEG / CNPq), o

projeto "Uso de dados orbitais de resolução moderada para a identificação, mapeamento e caracterização

da diversidade funcional, biológica e estimativa da produtividade dos ecossistemas naturais e antrópicos

do bioma Cerrado", o qual teve por objetivo fundamental a identificação, mapeamento e caracterização, à

Relatório de Dados Enviados do Coleta

29/07/2021 16:37:26 29



escala de semi-detalhe, das paisagens funcionais existentes no bioma Cerrado. Outros projetos

coordenados recentemente incluem: “Dinâmica da Ocupação Territorial no Bioma Cerrado: Impactos,

Tendências e Cenários”; “Radiografia das Pastagens do Brasil” (projeto desenvolvido a partir de termo de

cooperação firmado entre a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e a

Universidade Federal de Goiás); “Caracterização das pastagens Cerrado-Pantanal” (projeto desenvolvido

em parceria com o WWF Brasil).  Ainda merece destaque o fato do LAPIG ter integrado o consórcio inter-

institucional à frente do projeto “TerraClass Cerrado”, financiado pelo BIRD, no âmbito do Global

Environmental Facility (GEF Cerrado), do qual resultou o novo mapa oficial de cobertura e uso da terra

para o bioma Cerrado; e o forte protagonismo exercido no projeto MapBiomas: Iniciativa de Mapeamento

Anual de Uso e Cobertura do Solo no Brasil, resultante de inúmeras parcerias em âmbito nacional e

internacional, tais como a Google, o Gordon and Betty Moore Foundation, Norway’s International Climate

and Forest Iniciative e SOS Mata Atlântica. No contexto do LEPEG, destacam-se a participação de todos

os docentes da linha de ensino-aprendizagem de Geografia na Rede Latinoamericana de pesquisadores

de Didática da Geografia – Redladgeo, a qual é formada por uma equipe de docentes interessados na

didática da Geografia. Além dessa atividade de internacionalização da Redladgeo destaca-se a vinculação

de docentes do PPGEO com a universidade de Lisboa (Portugal) a partir do desenvolvimento da pesquisa

intitulada “Nós propomos Goiás: construção do pensamento geográfico dos alunos para a atuação cidadã”.

Trata-se de um projeto desenvolvido em rede com universidades brasileiras (Universidade Estadual de

Goiás, Universidade Federal de Goiás e Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do

Sul - UNIJUÍ) e de Lisboa. Como exemplo do forte intercâmbio com Moçambique realizado por docentes

desse laboratório, destaca-se a participação da profa. Dra. Suzete Lourenço Buque da Universidade

Pedagógica de Moçambique no projeto: O estudo do espaço local e sua representação, a partir da

produção de atlas escolares no Brasil e Moçambique.  Quanto ao Laboter, destaca-se que a profa. Maria

Geralda de Almeida participa de atividades em rede a partir do NEER- Núcleo de Estudos sobre Espaço e

Representações. Constituem esse grupo 18 pesquisadores de 12 instituições brasileiras. RETEC- Red

internacional de estúdios de território y cultura.- Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, França, México,

Peru,Venezuela RELISDETUR- Red latinoamericana de innvestigadores em desarrollo y turismo-

Argentina, Brasil, Chile,Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México. RIEF - Red Internacional de

Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. RIEF-. Una Red con más de 150 investigadores de

varias naciones. GI-1871: Grupo de Investigación de Análises Territorial, da universidad de Santiago de

Compostela-Espanha. Outra atividade de destaque do PPGEO, que congrega o LABOTER, CIPGEO e o

LEPEG, refere-se à parceria desenvolvida entre esses laboratórios e a universidade Eduardo Mondlane

em Moçambique (Chibuto, Inhambane e Maputo), conforme pode ser observado nos projetos

desenvolvidos no contexto desses laboratórios, conforme apresentado anteriormente. Prevê-se para 2018

o aprofundamento dessa parceria a partir da criação de um DINTER internacional. Essa iniciativa iniciou-

se em 2016 quando o departamento de Geografia da Universidade de Maputo - após a vinda de

coordenadores de pesquisa dessa universidade na UFG e, em específico no PPGEO, manifestaram a

intenção de firmar convênios e acordos - enviou para o PPGEO um manifesto no qual apresentava o

interesse e as demandas que eles possuíam em torno da qualificação profissional dos docentes de

universidades situadas em Moçambique. Com o intuito de fortalecer a internacionalização do PPGEO, em

Relatório de Dados Enviados do Coleta

29/07/2021 16:37:26 30



2017, foram organizadas a vinda de docentes do exterior para fortalecer as Linhas de Pesquisa do

Programa. Para a linha de Ensino-aprendizagem de Geografia tivemos a vinda do Prof. Dr. Francisco

Florentino Garcia Perez, da Universidade de Sevilla/Espanha. Esse professor participou da banca de

doutorado de Daniel Mallmann Vallerius, orientando da Prof.ª Lana de Souza Cavalcanti, ministrou o curso

Docência Universitária para os professores do LEPEG e para os pós-graduandos que já lecionam em

Universidades e ministrou palestra para os alunos da graduação durante a Semana de Geografia do

IESA/UFG. Para a linha de Dinâmica Socioespacial tivemos a vinda da profa. Dra. Eduarda Pires Valente

da Silva, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), da Universidade de Lisboa –

Portugal. Essa docente participou do II Colóquio NURBE – Núcleo de Pesquisa Cidade e Região:

Metropolização e Gestão Regional, ministrou palestra para os alunos e professores de graduação e pós-

graduação do IESA, ministrou curso e realizou trabalho de campo com professores e alunos vinculados ao

CIPgeo. Está previsto para o mês de fevereiro de 2018, a visita de uma pesquisadora da Universidade de

Vermont (EUA), visando estabelecer colaborações de pesquisa com a linha de Análise Ambiental e

Tratamento da Informação Geográfica, em particular com o LAPIG. Nesta mesma linha de pesquisa, é

previsto para março de 2018 a vinda de um professor de Portugal para ministrar cursos, disciplina e

realizar um trabalho de campo com discentes e docentes. 

 

 

Ao longo de 2017, os docentes do Programa participaram de inúmeras atividades externas ao Programa,

mantendo o perfil dos demais anos. Cabe destacar os diversos convites para compor bancas de defesas

de dissertações e teses em outras IES, para proferir aula inaugural em programas de pós-graduação,

palestras e conferências em outras universidades e bancas de concursos públicos para contratação de

docentes ou progressão na carreira. Ainda, este corpo docente tem representado a UFG em órgãos

municipais, estaduais, nacionais e mesmo internacionais, e quase todos integram os conselhos editoriais

ou conselhos científicos de periódicos nacionais e mesmo internacionais, além de editoras. Alguns são

consultores ad hoc de agências de fomento (FAPESP, FAPEG, FUNAPE, FACEPE, CAPES, CNPq,

FINEP, FAPDF), tanto para análise de pedidos de bolsa e auxílios quanto também integrando comissões

das agências, como a Comissão de Avaliação de Programas de Pós-Graduação em Geografia da CAPES

e o Comitê do PIBIC-CNPq. Individualmente, podem ser destacadas as seguintes atividades dos docentes

junto a outras instituições ou instâncias da UFG, não diretamente ligadas ao PPGEO, no ano de 2017:

Adriana Olívia Alves – membro do Conselho de Ensino de Geografia da Associação de Geógrafos

Brasileiros (AGB) – Seção Goiânia. Membro dos conselhos científicos dos periódicos Caderno Prudentino

de Geografia, Ateliê Geográfico (UFG), Formação (Presidente Prudente) e Espaço em Revista. Adriano

Rodrigues de Oliveira – bolsista em Extensão, nível B do CNPq, vice-líder 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 –, membro do Conselho Científico

dos seguintes periódicos: Revista NERA (UNESP), revista Ateliê Geográfico (UFG), GeoUECE (UECE) e
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Élisée (revista de Geografia da UEG). 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 da

revista Acta Scientarum (UEM). Ana Cristina da Silva - Membro do corpo editorial do periódico Caderno

Prudentino; Revista Elisée; Revista Terra Brasilis. Revisora do periódico Geonordeste (UFS). Membro do

comitê de assessoramento da Agência de fomento: Plataforma Brasil; da Agência de fomento: Fundação

RTVE da UFG. Carlos Eduardo Santos Maia. Professor Associado II, Dedicação exclusiva na Universidade

Federal de Juiz de Fora (UFJF); 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. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira – diretora do Instituto de Estudos Socioambientais da

Universidade Federal de Goiás. Membro do conselho editorial dos periódicos Observatorium (UFU) e

Revista Campo-Território. Coordenadora do Grupo de Estudo “Cidade e Região/IESA/UFG”.

Coordenadora do Centro Integrado de Pesquisa em Gestão e Ordenamento Territorial – CIPGEO. Cláudia

Valéria de Lima – membro do conselho científico do Boletim Goiano de Geografia, membro do conselho

científico da Revista Brasileira de Geomorfologia, Membro da comissão de bolsas e acompanhamento

discente do PPGEO. Agustin Ávila Romero - Professor de Tempo Integral na Universidad Intercultural de

Chiapas, México. Doutor em Desenvolvimento Rural, Cientista social. Denis Castilho - Coordenador do

Grupo de Pesquisa em Teoria e Metodologia da Geografia (GEOtema); editor-chefe da revista Ateliê

Geográfico; 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. Denis Richter -–coordenador do Curso

de Licenciatura em Geografia do IESA-UFG, 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). Eguimar Felício Chaveiro – membro do conselho

editorial das revistas Ateliê Geográfico, OLAM (Rio Claro), Geográfica Acadêmica e Geoaraguaia. Membro

do conselho científico das revistas Mirante, Guanicuns, Boletim Goiano de Geografia e Espaço em

Revista. Professor do Curso de Pós-Graduação em Geografia do Câmpus Jataí da UFG. Eliana Marta

Barbosa de Morais – Coordenadora do PPGEO, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em

Geografia, Ensino e Ambiente (NúcleoGEA). Revisora dos seguintes períodos: Boletim Goiano de

Geografia, Revista Brasileira de Educação Geográfica, Territorium (Portugal). Fabrizia Gioppo Nunes –

revisora dos periódicos: Revista Geografar (UFPR) e Ateliê Geográfico (UFG). Gislaine Cristina Luiz -

Coordenadora do Laboratório de Climatologia Geográfica na Universidade Federal de Goiás, Vice-

coodernadora do Curso de Pós-graduação em Geografia. Guilherme Taitson Bueno - Membro de corpo

editorial do Caderno de Geografia (PUCMG); Revisor da Revista Brasileira de Geomorfologia. João Batista

Cabral - Membro de corpo editorial e revisor do periódico Geoambiente, revisor da Revista de Biologia e

Saúde da UNISEP, Revista Geográfica Acadêmica, Ciência e Natura, Revista GeoPantanal, Journal of Soil

Science and Environmental Management, Geografia. Ensino & Pesquisa (UFSM), Revista Acta

Amazônica, Engenharia Sanitária e Ambiental. Ivanilton José de Oliveira –Membro do conselho editorial do

Boletim Goiano de Geografia. Membro do conselho científico dos periódicos: Geoaraguaia, Espaço em
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Revista, Élisée e Cogita. Representante da UFG no Conselho Municipal de Turismo de Goiânia. Membro

do Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás,

professor no programa de Pós-Graduação de Geografia em Jataí. João Batista de Deus, ex-diretor do

Instituto de Estudos Socioambientais da UFG (2007-2014). Juliana Ramalho Barros –Membro do Núcleo

Docente Estruturante (NDE) do curso de Geografia – Bacharelado. Revisora do periódico Boletim Goiano

de Geografia, Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde (Uberlândia), Revista Brasileira

de Climatologia, GEOUSP. Karla Maria Silva de Faria - coordenadora do Curso de Bacharelado em

Geografia do IESA-UFG. Membro de corpo editorial Boletim Goiano de Geografia.  Laerte Guimarães

Ferreira Júnior – bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 1C. 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). Coordenador do Laboratório de Processamento de

Imagens e Geoprocessamento – LAPIG. 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. Lana de Souza

Cavalcanti – bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2. Membro do 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 LEPEG. 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. Manoel Calaça – coordenador do NEPAT. Membro do Grupo de

Pesquisa de Biodiversidade e Biotecnologias: Gestão Participativa do Cerrado. Revisor do periódico

Campo – Território. Lucineide Mendes Pires - Professora efetiva da Universidade Estadual de Goiás -

Câmpus Morrinhos. Membro do conselho editorial dos periódicos: Revista Brasileira de Educação em

Geografia e Caminhos de Geografia (UFU). Luis Felipe Soares Cherem - 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 - Revista de Geografia da UEG, Journal of South

American Earth Sciences, Ateliê Geográfico (UFG). Maximiliano Bayer - Revisor de periódico Boletim

Goiano de Geografia. Manuel Eduardo Ferreira – bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível

2, ex-coordenador do PPGEO-UFG (2014-2016). Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso

de Ciências Ambientais – Bacharelado. Membro dos 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, Revista Brasileira de Geofísica, Revista Brasileira

de Cartografia, Land Degradation & Development, Journal of Land Use Science, Revista de Biotecnologia
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& Ciência, Land, Engenharia Agrícola, Pesquisa Agropecuária Brasileira (PAB – Embrapa) e Boletim de

Ciências Geodésicas. Professor do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (PPAGRO-UFG).

Membro do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas - MCTIC, Grupo de Trabalho 3 – Mitigação às

Mudanças Climáticas – seção Mudança e Uso da Terra. Representante da UFG no Fórum Permanente de

Meio Ambiente do Estado de Goiás. Representante da UFG no Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+,

coordenado pelo MMA. Marcelo Rodrigues Mendonça – bolsista de Extensão do CNPq – Nível B,

coordenador do Grupo de Pesquisas Trabalho, Território e Políticas Públicas (CNPq), coordenador do

Núcleo de Estudos e Pesquisas Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais GETeM-UFG, membro do

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar da UFG, coordenador da Rede Goiana

de Pesquisa em Agroecologia (FAPEG), secretário municipal de Meio Ambiente no município de Catalão

(GO), professor no programa de pós-graduação de Geografia em Catalão, 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. Maria Geralda de Almeida – bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2.

Professora do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia na UFS. Professora do Curso de Pós-Graduação

em Geografia do Câmpus Catalão – UFG. 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). Miriam Aparecida Bueno – 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. Ronan Eustáquio Borges - Tutor do Programa de Educação Tutorial

(PET) do Curso de Geografia do IESA-UFG, desde 2015, membro da Comissão de Avaliação Docente

(CAD) do IESA-UFG, parecerista das revistas Boletim Goiano de Geografia e Ateliê Geográfico.  Rusvênia

Luiza - Coordenadora da área de Geografia no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação –

CEPAE/UFG. Selma Simões de Castro – bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 1C.

Membro do 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 de Comissão de Avaliação

Docente (CAD) para progressão de nível para professor associado na UFG – Área de Ciências Humanas.

Membro do comitê de Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional na

sub-área de Geografia Física do CNPQ. Coordenadora do LABOGEF – Laboratório de Geomorfologia,

Pedologia e Geografia Física. Tadeu Pereira Alencar Arrais – bolsista de produtividade em Pesquisa do

CNPq – Nível 1D. Coordenador editorial do Boletim Goiano de Geografia. Membro do Comitê Interno do

PIBIC-UFG. Consultor ad hoc do PIBIC – Universidade Estadual de Goiás. Consultor ad hoc do PIBIC –
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Universidade Federal do Ceará. 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. Professor do Curso de Pós-Graduação em

Geografia do Câmpus Jataí – UFG. Valéria Cristina Pereira da Silva – membro do Conselho diretor do

Museu Antropológico da UFG. Vanilton Camilo de Souza – vice-diretor do Instituto de Estudos

Socioambientais da UFG, editor da revista brasileira de educação geográfica. Membro de conselho

editorial dos periódicos: revista Temporis (Ação), Educação & Mudança, Revista Ensino de Geografia,

Ateliê Geográfico. Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Geografa – Licenciatura. 

 

 

Como pontos fortes do PPGEO se destaca a equipe de professores, a infraestrutura e o posicionamento

geográfico do programa. Quanto à equipe de professores, ressalte-se que a experiência associada à

competência docentes revelam a inserção social desse programa em diferentes ações como a

desenvolvida em 2017 pela profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti, como Coordenadora Adjunta do

mestrado profissional na CAPES, do prof. Dr. Laerte Guimarães Ferreira Júnior como membro do Grupo

Assessor Especial da Diretoria de Relações Internacionais da Capes, da profa. Dra. Selma Simões de

Castro como membro do comitê de Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e

Regional na sub-área de Geografia Física do CNPQ e da profa. Dra. Celene Cunha Monteiro Antunes

Barreira na coordenação da elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana

de Goiânia (PDI/RMG), para a promulgação da Lei desse plano pelo Estado de Goiás. De igual maneira,

há diversos outros docentes do PPGEO envolvidos em atividades internas e externas às universidades,

conforme foi evidenciado nas atividades complementares. Destaca-se, no contexto dos docentes do

PPGEO, a integração destes em grupos internos de pesquisa e nos laboratórios, com ganhos evidentes

nas ações desenvolvidas e no uso dos recursos humanos, estruturais e financeiros. A experiência

adquirida na organização e realização de eventos de médio e grande porte, favorecidos pela inclusão e o

convívio entre pós-graduandos, graduandos e professores. Estamos vivenciando o início da fase de

estágios de pós-doutorado no PPGEO bem como o de nossos docentes o realizando em outras

instituições, o que tem resultado numa maior circulação entre pesquisadores de diferentes instituições. A

abertura e envolvimento do corpo docente e discente do PPGEO tem sido construída com vistas à

melhoria do programa mediante a avaliação, a autoavaliação e a participação destes nas diferentes

atividades desenvolvidas no contexto do PPGEO. A permanência e envolvimento dos docentes no

programa tem sido favorecida pela ampliação do acesso a bolsas e consequente dedicação dos discentes

ao Programa. A infraestrutura, outro ponto forte do programa, pode ser observada na sede do instituto,

onde se situa o PPGEO. Trata-se de uma área de xm2 3.150,48m2, na qual se destaca a área da

coordenação do IESA, da coordenação do PPGEO, dos laboratórios, do auditório, dos gabinetes dos

professores, das salas de aula da pós-graduação, dos banheiros e das copas. As aulas de graduação são

ministradas em outros prédios, conhecidos como Centros de Aulas, cuja terminologia destaca a principal
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finalidade desses espaços, reunindo as aulas de todas as disciplinas dos cursos de graduação ofertados

pela UFG. Essa infra-estrutura associada aos materiais permanentes e ao corpo docente e administrativo

tem propiciado a melhoria das rotinas do PPGEO, no que tange à regulamentação de atos e rotinas

administrativas, especialmente com a publicação de resoluções internas que normatizam e detalham

aquilo que está previsto no regulamento do Programa; à atualização da página virtual do Programa,

contendo informações e os resumos das dissertações e teses defendidas; à ampliação do número de

pesquisas com financiamento e envolvendo parcerias com outras instituições; ao intercâmbios e parcerias

com instituições nacionais e internacionais, o que eleva a outro patamar a produção do Programa,

ampliando sua contribuição na área da Geografia. Destaca-se, ainda, o posicionamento geográfico do

programa, o que favorece a recepção de alunos de estados do Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste

brasileiro, portanto sua influência abrange a escala nacional. A posição geográfica associada à qualidade

do programa constitui-se em fator importante para a capilarização nacional do programa. Além desses

elementos, podemos destacar em 2017 que, o PPGEO/IESA/UFG foi contemplado em duas Chamadas

Públicas CAPES-FAPEG para apoio às pesquisas do Programa, cada uma no valor de R$ 125.000,00,

para o período de 2014-2018. Um dos financiamentos foi disponibilizado em 2015 e concluído em 2017 e o

outro iniciado em 2016, com previsão de encerrar em 2018. Ambos auxiliaram em 2017 no fomento a

atividades de internacionalização e ampliações das atividades científicas e de integração com centros de

excelência, ao propiciar o convite a pesquisadores destes centros para ministrar cursos, proferir palestras

e participar de bancas de doutorado. Os recursos oriundos dessas duas chamadas e os demais recursos

do PPGEO têm propiciado o apoio sistemático do programa aos discentes e docentes para participação

em eventos no país e no exterior, bem como para a realização de trabalhos de campo, o que tem ampliado

consideravelmente o número de produções e a qualidade das teses e dissertações. 

 

O PPGEO teve suas rotinas readequadas com a vinda de novos secretários e nova infraestrutura, o que

permitiu perceber a necessidade de realinhar algumas rotinas sobre a gestão da informação. A matriz

curricular foi revista, otimizando a oferta de disciplinas e a participação dos membros nas atividades

docentes. Essa adequação, iniciada em 2014, prosseguiu nos anos seguintes, com a implantação do novo

sistema de gestão da CAPES, esperando-se um melhor controle ao longo deste quadriênio que se inicia

(2017-2020). O Programa já conta com uma coleta sistematizada das informações sobre os egressos, e

espera-se melhorar essa coleta e disponibilização dos dados. O PPGEO-IESA-UFG conta com um

equipamento de videoconferência. Em 2017 foram realizadas três defesas com essa tecnologia, com

professores situados no Brasil e no exterior. Espera-se que no próximo ano, em 2018, seja ampliada a

realização de bancas e outras atividades com esta tecnologia. Essa política intensifica o elenco de

pesquisadores-participantes em defesas de mestrado e doutorado, reduzindo os gastos de custeio para

realização de bancas e reuniões interinstitucionais. Espera-se também uma qualificação do Programa

mediante a ampliação de cursos e palestras proferidas por professores/pesquisadores convidados (muitos

destes já compondo bancas de defesas de mestrado e doutorado). Por fim, um maior equilíbrio em termos

de recursos e produção acadêmica ainda é necessário entre as três linhas de pesquisa. No que

circunscreve à produção docente, será dada atenção especial à ela, visto que essa foi a tônica dada à
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Capes para diminuir a nota do PPGEO,  atribuindo-lhe a nota 5. Várias linhas de frente serão construídas

para reverter essa situação, dentre elas destaca-se a análise do currículo lattes dos professores utilizando

como parâmetro o A1 equivalente; o levantamento de periódicos qualificados nos extratos superiores da

Capes para indicação aos professores do programa com vistas à publicações imediatas e futuras; reuniões

com os professores do PPGEO a partir dos laboratórios/linhas de pesquisa para a identificação de

demandas ao PPGEO que se desdobrem na ampliação da produção docente; planejamento anual das

atividades do PPGEO com destaque para a ampliação da produção docente e discente. Há, portanto a

necessidade do programa se empenhar em conseguir maior equidade entre os professores em termos de

produção acadêmica e participação em atividades e de auxiliar na consolidação de alguns laboratórios,

como o LABGEO. 

 

 

O CTC-ES ampliado, em sua 173ª reunião, destinada a avaliar os programas de excelência e os

programas profissionais analisados durante a Quadrienal 2017, atribuiu nota 5 ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da UFG, não acompanhando a recomendação da área, que atribuiu nota 6 ao

mesmo programa. O CTC-ES considerou que o Programa não atendeu aos parâmetros da área de

avaliação no que diz respeito ao perfil mínimo de seus Docentes Permanentes e por ter produção

intelectual abaixo dos demais programas com perfil para a nota 6. Em resposta a esse resultado o

PPGEO/IESA/UFG considerou que a avaliação atribuída não condizia com a realidade do programa e

solicitou a revisão do conceito atribuído pelo CTC-ES. Como elementos que justificavam a revisão daquela

nota destacamos algumas atividades desenvolvidas no PPGEO no quadriênio, como as que se seguem: 1.

Convênios, pesquisas e parcerias com instituições sediadas no território nacional - (UNIFAP, UFMT,

UFMG, UFSJ, UFPB, UNB, UERJ, USP, UEG, PUC-Goiás, IFMT, MP/GO, FIOCRUZ/RJ, Embrapa

Instrumentação (São Carlos/SP), Dinter com a UNIFAP e o Projeto Casadinho UFT; 2. Internacionalização

- Foram estabelecidos convênios, parcerias e pesquisas com instituições sediadas na América do Sul, na

América do Norte, na África e na Europa; 3. Projetos com redes de pesquisa nacionais e internacionais -

Esses projetos foram desenvolvidos nos laboratórios do IESA vinculados ao PPGEO (CIPGeo,

CLIMAGEO, LABOGEF, LABOTER, LAPIG, LEPEG, LAGENTE e LABGEO). Nesse quadriênio foram

desenvolvidos 63 projetos de pesquisa financiados por instituições públicas e privadas, mobilizando um

total de R$ 13.733.638,00 (treze milhões, setecentos e trinta e três mil e seiscentos e trinta e oito reais).

Somam-se a esses, vários outros projetos de pesquisa sem financiamento, mas muitos com bolsas de

iniciação científica, mestrado, doutorado e/ou pós-doutorado; 4. Sede de eventos nacionais e

internacionais de representatividade na área da Geografia. Considerando a infraestrutura da universidade

e do Instituto onde está sediado o PPGEO e de sua influência no cenário nacional e internacional, esse

programa tem apoiado o desenvolvimento de eventos científicos de alta representatividade; 5.

Posicionamento geográfico do programa - O PPGEO se destacou como um programa de referência

nacional, tendo recebido alunos dos estados do Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, portanto sua
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influência abrange a escala nacional. A posição geográfica constitui-se em fator importante para a

capilarização nacional do programa além de sua qualidade; 6. Único programa elevado ao conceito 6 na

avaliação Trienal 2013 - Por mais contraditório que possa parecer, a elevação do conceito 6 na trienal de

2013 provocou um resultado negativo isolado para o PPGEO, no contexto dos programas PROEX, no que

se refere ao repasse de recursos. Tivemos nessa quadrienal (2013 a 2016) a liberação de recursos em

dois momentos. O primeiro só 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 e último repasse da quadrienal

ocorreu apenas em 03/10/2016, da ordem de R$ 308.691,39, portanto, três meses antes de encerrada a

avaliação da quadrienal (2013-2016). Considerando o aporte financeiro diferenciado aos programas nota

6, os produtos obtidos com esse apoio só poderão ser sistematizados, de fato, na quadrienal que se

iniciou em 2017; 7. O relatório da área confirma a qualidade do programa e sua inserção no cenário

nacional e internacional - O resultado obtido a partir do índice H do PPGEO (H = 6) foi condizente com

aquele esperado para um programa de conceito 6. Houve predomínio absoluto do conceito “muito bom”

(~90%) na avaliação feita pela área.  Soma-se à essa qualificação a avaliação feita pelos Qualis

Periódicos em relação às duas revistas vinculadas ao programa:  Boletim Goiano de Geografia, conceito

A1; e Revista Ateliê Geográfico, conceito A2. Embora tenhamos apresentado essas justificativas, o CTC

manteve o conceito 5 para o programa se assentando exclusivamente na produção docente. É nesse

sentido que, no planejamento do PPGEO para esse quadriênio (2017-2020), a produção docente se

configurará como o principal eixo de análise do programa. Para analisar a produção docente do programa,

iniciamos em 2017, a partir de uma comissão organizada para essa finalidade, a análise dos currículos

lattes dos professores vinculados ao PPGEO, tendo como parâmetro o A1 equivalente. A partir dessa

análise, a comissão propôs o estabelecimento de novos critérios para credenciamento e recredenciamento

no PPGEO, bem como a obrigatoriedade dos docentes efetivos do PPGEO fazerem novo

recredenciamento em 2018. As definições sobre os novos critérios e o recredenciamento serão realizados

em 2018. Embora não tenha sido apontado elementos acerca da produção discente, esse se converterá

também num tema a ser debatido quando das discussões sobre a produção científica do PPGEO. Além

dessa demanda, o planejamento do PPGEO passará pelo investimento nas seguintes pautas: conclusão

do projeto de ampliação das dependências físicas do PPGEO-IESA-UFG; continuidade da reestruturação

do portal de informações do PPGEO, de forma a torná-lo mais acessível e rico em informações, incluindo

descrição de laboratórios, projetos em andamento, mapas de produção acadêmica/participação em

eventos (sobretudo no exterior); ampliação da internacionalização, por meio de convênios e missões em

instituições de pesquisa e formação de docentes, a exemplo da consolidada relação com universidades de

Moçambique e da França; ampliação dos recursos para pesquisa, via participação de editais regionais e

nacionais, especialmente os Editais Universais (CNPq e FAPEG); ampliação das articulações institucionais

nacionais, como por exemplo a participação no INCT – Observatório das Metrópoles; receber

pesquisadores estrangeiros para ministrar cursos e proferir palestras; realizar missões em universidades

nas Américas, Europa e África; firmar convênios com instituições de pesquisa visitadas; receber e enviar

estudantes em estágios doutorais (sanduíche e cotutela); estimular os discentes a realizarem atividades

acadêmicas em outras instituições de ensino superior; estimular docentes a realizarem pós-doutoramento

em instituições internacionais renomadas, com financiamento por agências de fomento nacionais e
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internacionais; estimular a solicitação, por parte dos docentes, de recursos à FAPEG, ao CNPq e à

CAPES para financiar missões, participação em eventos e projetos de pesquisa; divulgar o processo

seletivo do PPGEO em páginas de redes sociais de entidades e instituições ligadas à Geografia, com

envio de folder informativo do Programa; receber estudantes  brasileiros para realizar estágio pós-doutoral

no PPGEO; consolidar os convênio já iniciados em 2017, com realização de orientações de mestrado e

doutorado em cotutela e missões de professores dos dois países. Por fim, reorganizar as atividades

administrativas e científicas com o intuito de retomar a nota 6 do PPGEO. 

 

 

A coordenação do PPGEO é ocupada pelas professoras doutoras Eliana Marta Barbosa de Morais e

Gislaine Cristina Luís (linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem de Geografia e Análise Ambiental e

Tratamento da Informação Geográfica, respectivamente). A análise do desempenho do programa em 2017

nos permite apontar tendências para os próximos anos, dentre as quais destacamos: a) ampliação da

participação de docentes do programa em pesquisas financiadas, especialmente de agências como o

CNPq e FAPEG (em 2017, estavam em execução dezenove projetos de editais financiados pelo CNPq,

sete financiados pela FAPEG, cinco pela CAPES e dezesseis projetos financiados por outras fontes de

financiamento); b) os valores de financiamentos em vigência, incluindo recursos de agências de fomento

internacionais, agências governamentais e ONGs, somam um montante superior a 10,2 milhões de reais

apoiados em 2017, bem distribuídos entre as demandas de infraestrutura e pesquisas conduzidas no

PPGEO (os equipamentos adquiridos por alguns laboratórios, em 2017, já estão impactando na orientação

de pesquisas científicas e auxílios periciais a diversos órgãos dos governos federal, estadual e municipais;

c) qualificação do corpo docente, com conclusão e início de estágios de pesquisa e pós-doutoramento,

fortalecimento de vínculos de pesquisa com outras instituições brasileiras e estrangeiras, via convênios,

dos quais alguns já estão em andamento (essa meta, consequentemente, elevará o número de bolsistas

de produtividade do CNPq vinculados ao programa); d) intensificação do processo de internacionalização,

com a consolidação de intercâmbios com países da América do Sul, América do Norte, Europa e África; e)

ampliação das produções em periódicos classificados nos estratos A1 e A2, como a Revista Brasileira de

Geomorfologia, Revista Brasileira de Cartografia, Geomorphology, Catena, EPSL, Biblio3W, Scripta Nova,

Mercator, Revista da ANPEGE, Geografia (Rio Claro), Sociedade e Natureza, International Journal of

Remote Sensing, Remote Sensing of Environment, Journal of Land Use Science, entre outras. Essa

previsão se sustenta na constante aquisição e/ou renovação dos equipamentos de campo e análise

laboratorial, na entrada de novos docentes – jovens doutores com formação no exterior –, além da

ampliação esperada pelo aumento no número de orientações de doutorado; f) melhoria na gestão do

programa e aprimoramento das políticas institucionais, uma vez que um geógrafo e um técnico

concursados foram destinados à secretaria do PPGEO; e g) ampliação das dependências físicas do

PPGEO-IESA-UFG com a construção de um prédio anexo ao IESA, onde serão locadas salas de aula,

gabinetes de professores visitantes, salas de estudo e um auditório com capacidade para duzentas
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pessoas. 
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