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REUNIÃO ORDINÁRIA – 004/2021  

 

Data:  24/06/2021 

Horário: 14h00min a 16h00min 

Local: Reunião realizada via google meet 

 

1. Informes;  

2. Apreciação da ata de abril de 2021; 

3. Solicitação de renovação de bolsa PNPD; 

4. Bancas de qualificação de mestrado e defesa de tese de doutorado; 

5. Edital PPGGeo 01/2022; 

6. Horário de Aulas 02/2021; 

7. Outros assuntos.  

 

Presentes:  

 

 

PAUTA  

 

O prof. Alécio Martins agradeceu a presença de todos na reunião, e informou que os docentes João 

Cabral e Márcia Cunha estariam em bancas de doutorado, e o prof. Elis Dener Alves informou estar 

em aula até às 15 horas.  

 

1. Informes: 

a) PROAP/CAPES: Ocorreu uma reunião da PPRG/Jataí com os coordenadores de Pós-graduação, 

na qual foi informado pelo prof. Edésio Reis, que devido aos novos cortes de recursos realizados, a 
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prioridade da CAPES no momento é o pagamento de bolsas. A liberação do PROAP está 

condicionada aos “recursos suplementares”, ainda sem divulgação de valores para 2021. A matriz 

de redistribuição do recurso PROAP está em revisão desde o ano de 2019, mas ainda não foi 

realizado um novo modelo. A tendência é que se repitam os valores do ano anterior, com a tendência 

de que em 2021 se repita os valores de 2020. Os pagamentos de 2020 que estavam pendentes, do 

plotter e do livro, foram pagos em junho de 2021. O prof. Alécio Martins recomendou que os 

docentes listassem as demandas, pois se ocorrer à tendência dos últimos anos o recurso será liberado 

de última hora, com pouco tempo para empenho. b) Plataforma sucupira: O relatório Sucupira foi 

enviado dentro do prazo, foi homologado por Goiânia, e será liberado o módulo para inserção dos 

destaques para avaliação qualitativa, até o dia 22/07/2021. Os dados já estão organizados para 

lançamento, e caso necessário os docentes serão contatados individualmente, principalmente para o 

cadastro de livros. c) CONEPE 2021: Acontecerá nos dias 20 e 21/09/2021, em formato remoto o 

CONEPE. Haverá uma mostra específica para os trabalhos de Pós-graduação, sendo solicitado pela 

PRPG/Jataí que os programas estimulem os alunos a participarem e apresentarem resumos. Foi 

sugerido que o CONEPE seja inserido como atividade das disciplinas de seminários e que se comece 

a inserir a obrigatoriedade de participação nos editais de seleção. É necessário que o programa 

indique pelo menos um membro do programa para a comissão organizadora (docente), sendo pedido 

durante a reunião que o docente que se disponibilizasse deixasse o seu nome no chat, pois 

posteriormente o mesmo seria repassado ao prof. Edésio Reis. d) ENANPEGE 2021: As 

divulgações do ENANPEGE 2021 foram realizadas nas redes sociais e por e-mail. As inscrições 

estão abertas e o prazo para submissão de resumos foi prorrogado para o dia 05/07/2021, sendo 

fundamental estimular os alunos a participarem e apresentarem trabalhos. e) Aulas remotas: O 

segundo semestre de 2021 ainda está previsto na modalidade remota, o semestre se inicia na segunda 

semana de agosto e se encerra na segunda semana de dezembro, após o envio do calendário pela 

PRPG/Jataí ele será encaminhado aos docentes. A PRPG começará a estudar o retorno presencial 

para 2022. Está em discussão um plano emergencial para aulas práticas na graduação, acredita-se 

que a PRPG irá estender a discussão para a Pós-graduação. f) Uso de veículos da instituição para 

pesquisas de campo: O setor de transporte está agendando viagens para coleta de dados de campo 
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dentro das possibilidades do setor e seguindo as medidas sanitárias. Recomenda-se que os trabalhos 

de campo tenham no máximo 02 passageiros e sejam agendados com no mínimo 15 dias de 

antecedência. O agendamento deve ser feito pelo próprio docente no sistema SISVIAGEM. As 

reservas para os docentes que não são da instituição estão sendo feitas na secretaria pelo login da 

coordenação, pois os mesmos não possuem acesso ao SISVIAGEM. g) Prazos para qualificação 

e defesa: Foi solicitado que os discentes e orientadores fiquem atentos aos prazos de qualificação e 

defesa, bem como aos procedimentos para solicitação de prorrogação. As solicitações devem ser 

feitas com no mínimo 30 dias de antecedência, e deve-se considerar o calendário de reuniões do 

colegiado disponibilizado no site do programa. Para contagem do prazo deve-se considerar a data 

de matrícula no programa e todas as resoluções que estão disponibilizadas na página do PPGGeo. 

A observação dos prazos é de inteira responsabilidade do discente e do orientador. Todos os 

procedimentos se encontram disponíveis no site do programa.  h) Outros informes: O prof. William 

Silva informou que na reunião do Consuni, a profa. Giulena realizou um relato sobre o andamento 

da vacinação, sobre a atual situação de vacinação na instituição, e que alguns conseguiram se 

vacinar. O que a universidade tem controle é o encaminhamento das listas, essa semana ela foi 

encaminhada novamente, e que algumas pessoas tem se beneficiado pela sobra de vacinas, a própria 

reitoria tem encaminhado pessoas para essa vacinação, com prioridade para os funcionários que 

estão em trabalho presencial,  e as outras pessoas que se vacinaram possuem contatos nos postos de 

saúde e ficaram sabendo desta sobra de vacinas. Pela lista que a reitoria possui, 77 pessoas haviam 

sido vacinadas até a data de ontem, a lista será atualizada amanhã, e no próximo lote de vacinas que 

chegar, haverá uma prioridade aos docentes da UFJ. 

 

2. Apreciação da ata de abril de 2021:  

O professor Alécio Martins informou que a ata de abril de 2021 foi enviada por e-mail, abriu para 

debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado, sem nenhuma sugestão de alteração, foi 

colocada em votação a aprovação da ata de abril de 2021, sendo esta aprovada por 11 votos 

favoráveis e uma abstenção. 
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3. Renovação de bolsa PNPD – Processo SEI 23070.028959/2021-14 (aprovado ad referendum) 

Foi solicitada a renovação de bolsa PNPD do Pós-doutorando Hudson Moraes Rocha, a qual 

finalizaria em julho. Em consulta à PRPG/Goiânia, foi informado que a bolsa poderia ser renovada 

por mais 12 meses, a última prorrogação. Sendo a renovação da bolsa PNPD aprovada por ad 

referendum por e-mail. As bolsas PNPD continuam bloqueadas no sistema CAPES, sendo que o 

PPGGeo possui 03 bolsas, duas foram bloqueadas após o término de 5 anos, das bolsistas Kaila e 

Mariana. Este bloqueio persiste desde o ano de 2019, quando a CAPES informou que estaria 

revisando o sistema de concessão, mas até o momento sem nenhuma definição. Sendo permitida 

somente a alteração de dados e renovação de bolsas no sistema, não é permitida a inserção de novos 

bolsistas e substituições. A tendência é que programas conceito 3 e 4 não tenham mais direito a este 

tipo de benefício.  

 

4. Bancas de qualificação de mestrado e defesa de doutorado 

 

4.1. Processo  SEI 23070.028431/2021-45 – Qualificação de mestrado da discente Carine 

Cabral Souza (aprovado ad referendum) 

Foi realizada a leitura da banca aprovada por ad referendum de qualificação de mestrado da discente 

Carine Cabral Souza, sob orientação da profa. Dra. Márcia Cunha, com o trabalho intitulado: 

ESTRADAS RURAIS E CANA DE AÇÚCAR: QUAL A ASSOCIAÇÃO ENTRE ESSES DOIS 

ELEMENTOS DA PAISAGEM? A ser realizada no dia 07/07/2021, às 14h, via google meet. Sendo 

a banca composta pelos professores Dra. Márcia Cunha (orientadora), Dr. Alécio Martins (membro 

interno), Dr. Flávio Sousa (UEG). Como suplentes os professores: Dr. William Silva (UFJ/interno) 

e Dra. Simone Lopes (UFJ/externo). 

 

4.2. Processo SEI 23070.026918/2021-93 – Defesa de Doutorado Assunção Andrade de 

Barcelos (aprovado ad referendum) 

Foi realizada a leitura da banca aprovada por ad referendum de defesa doutorado do discente 

Assunção Andrade de Barcelos, sob orientação do prof. Dr. João Cabral, com o trabalho intitulado: 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES LIMNOLÓGICAS E SEDIMENTOLÓGICAS DO 

RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ESPORA-GO. A ser realizada no dia 

24/06/2021, às 13h30min, via google meet. Sendo a banca composta pelos professores Dr. João 

Cabral (orientador), Dra. Márcia Cunha (membro interno), Dra. Eliane Foleto (UFSM), Dra. 

Rosicler Silva (PUC-GO) e Dra. Célia Souza (UFMS). Como suplentes os professores: Dr. Hudson 

Rocha (UFJ) e Dr. Celso Braga (IFG). 

 

4.3. Processo SEI 23070.029806/2021-94 – Defesa de Doutorado Danilo Souza Melo 

(aprovado ad referendum) 

Foi realizada a leitura da banca aprovada por ad referendum de defesa doutorado do discente Danilo 

Souza Melo, sob orientação do prof. Dr. Sedeval Nardoque, com o trabalho intitulado:  AS 

CONTRADIÇÕES DA REPRODUÇÃO DO LATIFÚNDIO E (RE) CRIAÇÃO DO 

CAMPESINATO NOS TERRITÓRIOS RURAIS PARQUE DAS EMAS (GO) E BOLSÃO (MS). 

A ser realizada no dia 12/07/2021, às 14h, via google meet. Sendo a banca composta pelos 

professores Dr. Sedeval Nardoque (orientador), Dr. Evandro Clemente (membro interno), Dr. 

Ariovaldo Oliveira (USP), Dr. Carlos Feliciano (UNESP) e Dra. Rosemeire Almeida (UFMS). 

Como suplentes os professores: Dr. William Silva (UFJ) e Dr. Thiago Santos (UFMS) 

 

5. Edital PPGGeo 01/2022  

Foi projetado o Edital PPGGeo 01/2022, após o prof. Alécio Martins informou que vem ocorrendo 

problemas em relação a implementação de bolsas, devido ao vencimento e renovação nos meses de 

fevereiro/março, e com a tendência de regularização dos editais de bolsas da FAPEG ocorrem 

também no início do ano. Este ano não houve alunos aptos a bolsa de mestrado da FAPEG, na qual 

o programa perdeu duas bolsas de mestrado, sendo as bolsas foram passadas ao PPGE.  O prof. 

Alécio Martins informou que se o edital do processo seletivo fosse realizado com mais antecedência, 

teria mais tempo para planejar a implementação das bolsas.  A PRPG/Jataí está planejando 

padronizar as datas dos processos seletivos, será realizado um calendário com datas limite. Por conta 

de vários motivos, a coordenação conversou sobre a possibilidade de adiantamento do edital, a 
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proposta do edital foi encaminhada a Comissão de Seleção, e depois o edital foi encaminhado para 

que todos docentes tivessem acesso a proposta de realização do edital. Após o prof. Alécio Martins 

abriu os debates para que o colegiado se manifestasse quanto a alguma objeção de realização do 

edital no final de 2021 para ingresso em 2022. Posteriormente foram comentadas as datas básicas 

do calendário da graduação. Após o prof. Alécio Martins apresentou o edital item por item, abrindo 

para possíveis sugestões de alteração, sendo: o item 1. Apresentação, sem sugestões de mudanças; 

para o item 2. Número de vagas e linhas de pesquisa, foi discutido o número de vagas, e apresentado 

o anexo 1, com 14 vagas de doutorado e 18 vagas para o mestrado, aberto para sugestões em relação 

ao número de vagas ofertadas, não houve sugestões de alteração; Foi informada a adição do item 

“2.13. As vagas ofertadas que não tiverem candidatos selecionados poderão ser preenchidas de 

acordo com o interesse do pesquisador que possua a vaga remanescente, com anuência do colegiado 

do PPGGeo”. Sendo sugerida a mudança, passando para a seguinte redação “As vagas ofertadas não 

preenchidas por orientador e/ou por linha de pesquisa neste edital poderão ser remanejadas, 

condicionado à existência de candidatos aprovados e à anuência do colegiado do PPGGeo”; 3. Da 

Inscrição, foi alterada para a seguinte data: 20/09/2021 a 08/10/2021, inscrição via e-mail. As 

demais datas alteradas foram: homologação preliminar no dia 19/10/2021, período para interposição 

de recursos 20 e 21/10/2021, divulgação dos nomes dos membros da comissão de seleção dia 

27/10/2021, período de interposição de recursos dos membros da comissão de seleção dias 28 e 

29/10/2021, respostas aos recursos e divulgação dos nomes dos membros da comissão de seleção 

no dia 03/11/2021, divulgação das bancas de avaliação dos projetos de pesquisa e da prova oral dia 

04/11/2021, avaliação do projeto de pesquisa e análise curricular de 04 a 19/11/2021, divulgação da 

lista com os horários da prova oral dia 16/11/2021, realização da prova oral nos dias 22 a 

30/11/2021, prazo para apresentação dos certificados de suficiência em língua estrangeira até o dia 

06/12/2021, divulgação da classificação preliminar até o dia 07/12/2021, período de interposição de 

recursos quanto a classificação preliminar nos dias 08 e 09/12/2021, divulgação do resultado final 

até o dia 17/12/2021, entrevistas dos candidatos aprovados em vagas destinadas a PPI, entre os dias 

24 a 28/01/2022, será pedido que a PRPG organize a entrevista com a comissão de 

heteroidentificação da instituição. A matrícula dos ingressantes ocorrerá de 01 a 04/02/2022, 
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segunda chamada para matrícula 07/02/2022, e a matrícula dos ingressantes em segunda chamada 

nos dias 10 e 11/02/2022. Após foi realizada a leitura dos itens: 3. Da Inscrição, 4. das etapas do 

processo seletivo, 5. da classificação e convocação para a matrícula, 6. Da matrícula, 7. Das bolsas 

de estudo, 9. Considerações finais sobre a seleção e anexos.  Posteriormente foi discutida a questão 

do qualis das publicações, do anexo da tabela de pontuação curricular.  Após foi colocado em 

votação o Edital PPGGeo 01/2022, sendo este aprovado por unanimidade.  

 

6. Horário de aulas 02/2021  

O prof. Alécio Martins projetou o horário de aulas 02/2021, e informou que a disciplina de 

Seminários de doutorado III será ofertada pela última vez, foi realizado a revisão do regulamento e 

da matriz curricular e não se terá Seminários de doutorado III, o conteúdo foi dividido nos 

Seminários de doutorado I e II. A disciplina está ofertada devido a necessidade de alguns discentes 

realizarem.  Na consulta prévia sobre as disciplinas ao colegiado, houve o retorno da profa. Regina 

Lopes propondo uma disciplina de Tópicos Especiais em Geografia: Climatologia do Cerrado, e o 

prof. João Cabral ofertará a disciplina Gestão e Monitoramento de Ambiente Aquático e Terrestre 

no programa e no IESA.  A profa. Márcia Cunha se propôs a ministrar a disciplina de Seminário de 

Mestrado, e o prof. Dimas Peixinho a disciplina de Seminário de doutorado II, os docentes Ana 

Cristina Silva e Eguimar Chaveiro contribuirão com a disciplina. Ocorreu uma proposta do Mateus 

Sampaio, Pós-doutorando, com interesse em ministrar um curso de cartografia temática, voltado 

para a área de geografia agrária e regional, o prof. Alécio Martins propôs a ele que transformasse o 

curso em uma disciplina de 32 horas, a qual ele concordou. Posteriormente, a proposta de disciplina 

será submetida ao colegiado para apreciação, necessitando de um docente para cadastro da 

disciplina, pois o mesmo será um professor convidado, após o docente Pedro França Júnior se 

propôs a colaborar com a disciplina.  Após foi aberto pra manifestação do colegiado, os docentes 

Dimas Peixinho, Ana Cristina Silva, e Eguimar Chaveiro informaram que ministrarão a disciplina 

de Seminários de doutorado II, no período de manhã, Seminários de doutorado III será ministrada 

pelo docente Alécio Martins, Seminários de doutorado I pelas docentes Maria José Rodrigues e 

Suzana Oliveira. Foi informado uma defasagem de disciplinas na linha 2, e que para o início de 
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2022 os docentes pensem na possibilidade de oferta de ao menos 2 disciplinas. Colocado em votação 

o horário de aulas 02/2021 foi aprovado por unanimidade.  

 

7. Outros assuntos 

A coordenação no início da semana recebeu o contato do discente Divino Lemes, do doutorado, na 

qual ele relatou que passou por um processo agravado de Covid-19, não chegou a precisar da UTI, 

mas precisou de oxigênio e de acompanhamento mais intenso. E devido a isso ele informou que 

atrasaria a entrega das cópias finais da tese, pois não teve condições de finalizar no período. Este é 

um caso que o programa não possui nenhuma normativa, e não prevê prorrogação neste sentido. A 

PRPG elaborou uma instrução normativa interna que muda o prazo de entrega de 30 dias para 90 

dias, a resolução diz em acrescentar 90 dias ao prazo de entrega dos exemplares finais, ficando 

entendido que seria um período de até 120 dias (considerando os 30 dias já previstos em regimento). 

O discente foi informado que ao se interpretar a instrução normativa ele estaria dentro do período, 

pois havia passado poucos dias da data de entrega, e o discente informou que entregará as cópias 

finais dentro do prazo.  O programa não possui nenhuma instrução que prevê prorrogação de prazo 

após a defesa, e pode ser que possa vir a ocorrer outros casos nesse sentido. O prof. Dimas Peixinho 

relatou que o discente foi informado do prazo de 90 dias para entrega do trabalho final, e próximo 

ao final desse prazo ele contraiu a Covid-19 e ficou internado, saindo do hospital no final de semana 

passado. O discente enviou o trabalho nesta semana, o qual será revisado, para concluí-lo o mais 

rápido possível, sendo pedido que o discente formalize a situação informada com os laudos médicos, 

junto ao programa. Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o coordenador do programa 

de Pós-graduação em Geografia professor Alécio Perini Martins agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a sessão às 16h00min, da qual, para constar, eu, Micaeli Prado, Encarregada 

Operacional do programa de Pós-graduação em Geografia, lavrei a presente ata em 13 de julho de 

2021 que, se aprovada, será assinada pelo Coordenador e demais Conselheiros, estando a gravação 

integral da Sessão à disposição em meio digital na Secretaria do programa de Pós-graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Jataí. 
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