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Data:  22/04/2021

Horário: 14h

Local: Reunião realizada via google meet

 

Pauta:

1. Informes

2. Apreciação da ata de março de 2021

 3. Solicitação de inclusão de co-orientador de interesse do discente de mestrado Guilherme
Alves da Silva Santos

4. Reestruturação das comissões internas do PPGGeo

5. Processos seletivos internos e implementação de bolsas CAPES/DS e FAPEG

 6. Prêmios ANPEGE de melhores dissertações e teses (2019 e 2020) e Prêmio CAPES de
melhor tese (2020);

7. Aulas inaugurais - 01/2021 e 02/2021;

8. Relatório Sucupira 2017-2020 - considerações gerais e instruções para o quadriênio 2021-
2024.

9. Outros assuntos

 

 

PAUTA

 

Justificativas de ausência: Os docentes João Cabral e Wellmo Alves justificaram a ausência,
pois os docentes estariam resolvendo assuntos familiares. A profa. Regina Lopes informou ter
outra reunião no mesmo horário, e a profa. Elis Dener Alves está de férias.

1. Informes:
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a) Apresentação dos representantes discentes: O prof. Alécio Martins informou que foi
realizada uma reunião de boas-vindas aos ingressantes de 2021, no dia 08/04/2021, com
convocação estendida aos demais alunos do programa. Na ocasião foi realizada uma roda de
conversa sobre saúde mental com a psicóloga Aurélia Magalhães e, posteriormente,
apresentadas as normas gerais do programa. No final da reunião foi solicitada a indicação de
representantes discentes, sendo eleitos para o colegiado do PPGGeo os alunos: Marggie
Vanessa Serna Felipe (mestrado) e Josimar Gonzaga Dias (doutorado). Para o conselho da
UAEGEO foram eleitos os discentes Karine Lopes (doutorado – titular) e Pedro Afonso Martini
Dreyer (mestrado – suplente). As portarias de 12 meses já foram emitidas pela direção da
UAEGEO. b) Atividades remotas: O semestre 01/2021 iniciou em 29 de março de 2021, com
encerramento previsto para 17/07/2021, e lançamento de notas no SIGAA até o dia 07/08/2021.
Ainda não há previsão de retorno as atividades presenciais. As atividades de pesquisa em
laboratório podem ser realizadas mediante autorização de ingresso no campus e atendimento das
medidas sanitárias. Ainda não há previsão de retorno do atendimento do setor de transportes, e
as bibliotecas voltaram a funcionar por agendamento, por enquanto apenas para devolução de
livros, com a tendência que logo funcione por agendamento para empréstimo de livros. Foi pedido
aos docentes que fiquem atentos aos comunicados da instituição. Os discentes que estão
cursando disciplinas precisam entregar o termo de ciência assinado, da instrução normativa nº 20
da PRPG/Jataí, foi enviado um e-mail pela secretaria pedindo os termos, e posteriormente foi
enviado um lembrete, mas alguns discentes ainda não entregaram o termo de ciência. O mesmo e
necessário para evitar que os discentes não finalizem a disciplinas, e peçam o cancelamento das
mesmas após o lançamento das notas, o que a normativa não permite. Caso algum docente
precise do acesso a esses termos de ciência, encaminhe um e-mail à secretaria com a lista dos
discentes. c) Execução PROAP 2020: O prazo limite para execução financeira dos pedidos
realizados em 2020 é dia 30 de abril de 2021. Até o momento não foi pago um auxílio
pesquisador para a professora Márcia Cunha. A PROAD informou que ocorreu dificuldade de se
realizar o pagamento por se ter mudado o ano, e que o pagamento e a nota deveriam ser do ano
de 2020, por conta do recurso de 2020. O pedido foi realizado em 2020, a autorização da
instituição no processo SEI está com data de 08/01/2020, e o pagamento está sendo cobrado
pois a instituição autorizou o mesmo no ano de 2020. Em relação aos serviços de terceiros
(manutenção de plotter e lançamento de livro) foi realizado o empenho, mas é necessário que se
fiquem atentos se o pagamento será realizado, sendo sugerido que os interessados fiquem em
contato com a PROAD para auxiliar a coordenação no trabalho de cobrança e acompanhamento
dos pagamentos. d) ENANPEGE 2021: A ENANPEGE 2021 será realizada de forma remota, de
10 a 15 de outubro de 2021. Após foi informada a importância de se incentivar os orientandos a
enviarem trabalhos. O site já está em funcionamento (www.enanpege.com.br) e os 73 GTs já foram
informados, com uma grande diversidade de temas. O prazo para submissão de resumos
expandidos se encerra em 21 de junho de 2021. O trabalho completo deve ser enviado até o dia
04 de outubro de 2021. O valor das inscrições para estudantes é de R$100,00 e para
professores/pesquisadores de R$200,00 até o dia 08/09/2021. Para ouvintes (sem apresentação
de trabalhos) a inscrição custa R$ 80,00. e) Outros informes: A profa. Marcia Cunha informou
que a versão impressa do livro ficou pronta, que já a receberam, e que será vista a melhor forma
de entregar a cópia aos autores. O e-book está em fase final de diagramação. Em breve os
docentes receberão a sua cópia do livro, o mesmo já foi enviado por e-mail.

2. Apreciação da ata de março de 2021:

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
na ata de março de 2021, sem nenhuma sugestão foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade.

3. Solicitação de inclusão de co-orientador de interesse do discente de mestrado
Guilherme Alves da Silva Santos

O prof. Alécio Martins informou que praticamente todos os procedimentos da Pós-graduação
estão inseridos no SEI, como aproveitamento de estudos, mudança de orientação, qualificação e
defesa de produto final, licenças, afastamentos entre outros, apenas o processo de inclusão de
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co-orientação não está no SEI. Para a inserção do mesmo está sendo aguardando o processo de
emancipação, mas para estes pedidos há um formulário específico no site do programa. O
discente Guilherme Santos, com aprovação do orientador, solicitou a inclusão do Prof. Dr. Deivid
Lopes Machado, lotado no curso de Engenharia Florestal da UFJ, como co-orientador. Foi
apresentada como justificativa do pedido a experiência do pesquisador em pesquisas
relacionadas ao tema da dissertação do discente. Em seu currículo Lattes o Professor Deivid
Machado apresenta projetos de pesquisa na área de restauração ecológica com foco no Cerrado
e produção acadêmica compatível com o nível de colaborador exigido no PPGGeo. Sendo o
relator prof. Alécio Martins favorável à aprovação da co-orientação salvo manifestações contrárias
do colegiado. Após foi aberto para debate, sem nenhuma sugestão, foi colocado em votação o
pedido de co-orientação do discente Guilherme Santos, sendo este aprovado por 10 votos
favoráveis e uma abstenção.

4. Reestruturação das comissões internas do PPGGeo

O prof. Alécio Martins informou que todas as comissões são formadas por docentes e
representantes discentes do programa, para representação discente foram convocados os
discentes bolsistas do doutorado, se tendo a participação de cada discente em uma comissão,
exceto para a bolsista Iolanda Silva, que o prazo de conclusão do doutorado se encerra antes da
conclusão das portarias. Sendo as seguintes comissões: 4.1. Comissões Internas de Seleção e
de Recursos: A comissão visa promover e acompanhar os processos seletivos do programa.
Sendo duas comissões distintas, que devem ser compostas por 03 docentes (02 titulares e 01
suplente) e 01 discente, preferencialmente bolsista. As comissões foram compostas por:
Comissão de seleção: Alécio Martins (presidente), Maria José Rodrigues, Wellmo Alves e
Raquel Oliveira (suplente). Discente: Ana Karoline Santos (doutorado). Comissão de recursos:
Frederico Guilherme (presidente), Suzana Oliveira, Elis Dener Alves e Regina Lopes (suplente).
Discente: Karine Lopes (doutorado). 4.2. Comissão Interna de Acompanhamento Discente: A
comissão é composta por 03 docentes (02 titulares e 01 suplente), sendo que o coordenador é
obrigatoriamente o presidente da comissão (previsto em regulamento), e 01 discente. O suplente
da comissão atua frequentemente, visto que um membro não pode avaliar os documentos de
alunos sob sua orientação. Esta comissão é responsável pela seleção e acompanhamento de
bolsistas, avaliação de relatórios parciais e finais de bolsa e conferência da documentação
apresentada para cumprimento de estágio docência e atividades complementares. Devendo,
ainda, estimular e acompanhar o processo de produção científica dos discentes. Sendo a
comissão composta por: Alécio Martins (presidente), William Silva, Márcia Cunha e João Cabral
(suplente). Discente: Francisco Tomaz Júnior (doutorado). 4.3. Comissão Interna de
Regulamentação e Planejamento Estratégico: Foi realizada pela adequação da Comissão
Interna para a Elaboração e Revisão de Regulamentos, já existente, que deve ser composta por
02 docentes e 01 discente, preferencialmente bolsista (o suplente pode ser docente ou discente).
Esta comissão está vigente desde dezembro de 2020, e é composta: Evandro Clemente
(presidente), João Cabral e Sheyla Birro (bolsista de doutorado). Suplente: Juliana Silva (discente
do doutorado). 4.4. Comissão Interna de Produção Científica, Avaliação e
Acompanhamento de Projetos de Pesquisa: A comissão deve ser criada em 2021 para
acompanhar a produção científica de discentes e docentes, além de auxiliar na elaboração,
avaliação e acompanhamento de projetos e instruir os pesquisadores quanto aos trâmites para
submissão de projetos ao Comitê de Ética em Pesquisa. Devendo ser formada por 03 docentes
(02 titulares e 01 suplente) e 01 discente (preferencialmente bolsista de doutorado). Sendo a
comissão composta por: Dimas Peixinho (presidente/ representante da UAEGEO no CEP), Ana
Cristina Silva, Hildeu Assunção e Alécio Martins (suplente). Discente: Débora Pereira (doutorado).
Posteriormente foi informado que todos participantes foram consultados, e após foi aberto para
que os docentes pudessem se inscrever para participarem de alguma comissão. Colocada em
votação a aprovação das comissões do programa, estas foram aprovadas por unanimidade.

5. Processos seletivos internos e implementação de bolsas CAPES/DS e FAPEG

5.1. Edital interno FAPEG: A comissão de seleção foi composta pelos professores Alécio
Martins, Ana Cristina Silva, Pedro França Júnior, Wellmo Alves e pela discente Antônia
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Nascimento (mestrado). Para as 02 bolsas de mestrado e 02 bolsas de doutorado disponíveis o
programa recebeu somente duas inscrições para as bolsas de doutorado, sendo as duas bolsas
de mestrado redistribuídas para os demais programas. As duas bolsas foram aprovadas na pré-
seleção da FAPEG, do discente Marcos Paulo Françozi, orientado pelo professor Evandro
Clemente, e Juan Ramón Velásquez Serrano, orientado pelo professor Alécio Martins. A partir da
publicação do resultado final a submissão dos documentos no sistema da FAPEG deverá ser feita
pelo orientador em conjunto com o bolsista. 5.2. Edital interno CAPES/DS: O programa possui
disponíveis para implementação 04 bolsas de mestrado e nenhuma de doutorado. E o programa
recebeu 04 inscrições de mestrado, os contemplados já apresentaram a documentação, com a
implementação em 03/05/2021, e foram recebidas 03 inscrições de doutorado para composição
de cadastro de reserva. Conforme definido pelo colegiado em reunião anterior, foram
implementadas em abril 03 bolsas de mestrado e 02 de doutorado para alunas classificadas no
processo seletivo de 2020: Marggie Felipe, Larissa Macêdo e Josy Pena (mestrado); Sheyla Birro
e Débora Pereira (doutorado).

6. Prêmios ANPEGE de melhores dissertações e teses (2019 e 2020) e Prêmio CAPES de
melhor tese (2020)

Foi enviado um formulário do google para que o colegiado votasse nas melhores dissertações e
teses para concorrer aos prêmios ANPEGE e CAPES. Sendo os seguintes resultados: 1. Prêmio
ANPEGE “Aziz Nacib Ab´Sáber”: Dissertação: Cleonice Batista Régis Soares -
GEOTECNOLOGIAS APLICADAS NA ANÁLISE GEOAMBIENTAL DA EXPANSÃO DA
AGRICULTURA TECNIFICADA NA MICRORREGIÃO RIO VERMELHO (GO): FRAGILIDADES E
POTENCIALIDADES. Orientador: Alécio Perini Martins. Tese: Adalto Moreira Braz -
ZONEAMENTO TURÍSTICO DAS PAISAGENS PARA O MUNICÍPIO DE MINEIROS (GO),
BRASIL. Orientador: Ivanilton José de Oliveira. 2. Prêmio ANPEGE “Maurício de Almeida
Abreu”: Dissertação: Marcos Paulo Françozi - A QUESTÃO AGRÁRIA E A RECRIAÇÃO
CAMPONESA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS NO SUDOESTE DE GOIÁS.
Orientador: Evandro César Clemente. Tese: Mainara da Costa Benincá - O PROGRAMA
PRODUTOR DE ÁGUA E A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO
CONTEXTO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE – GO. Orientador: Evandro César Clemente. 3.
Prêmio ANPEGE “Nidia Nacib Pontuschka”: Dissertação: Francisco Tomaz de Moura Júnior
- O CONCEITO DE ESCALA GEOGRÁFICA E A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
GEOGRAFIA. Orientadora: Suzana Ribeiro Lima Oliveira. 4. Prêmio CAPES de melhor tese de
2020: Tese: Adalto Moreira Braz - ZONEAMENTO TURÍSTICO DAS PAISAGENS PARA O
MUNICÍPIO DE MINEIROS (GO), BRASIL. Orientador: Ivanilton José de Oliveira.

Após o prof. Eguimar Chaveiro justificou o porquê de não ter votado.  O prof. Alécio Martins
informou que o formulário de votação foi realizado por uma observação realizada pelo prof. João
Cabral na última reunião, para evitar que fossem indicados somente os trabalhos que os docentes
orientam, e se pudesse ver os demais. E que para os próximos anos podem ser discutidas outras
formas de escolha dos trabalhos para indicação. Sendo importante que sempre que enviem os
trabalhos para premiações, pois é uma visibilidade boa para o programa.  Após foi sugerido criar
uma lista de critérios para escolha dos trabalhos, sendo informado que no prêmio CAPES eles
sugerem alguns critérios, posteriormente pode-se colocar no colegiado a opção de se adotar
esses critérios do prêmio CAPES ou se colocar outros critérios. Após foi colocada em votação a
indicação dos trabalhos para os prêmios ANPEGE e CAPES, sendo aprovados por 10 votos
favoráveis.

7. Aulas inaugurais - 01/2021 e 02/2021 e lançamento de livros

O prof. Alécio Martins informou que foi avaliado os temas trabalhados nas últimas aulas
inaugurais, quais não haviam sido realizados, e a partir desse trabalho foi levantado alguns nomes
de docentes que poderiam ministrar a aula inaugural, juntamente com a profa. Maria José
Rodrigues. Foi pedido desculpas devido à aula inaugural ocorrer no início das atividades, mas
devido ao trabalho de preenchimento do relatório SUCUPIRA foi lembrado da data da aula
inaugural posteriormente.  Foi realizado um convite inicialmente para o prof. Eduardo Salinas
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Chávez, da Universidade de Havana. A palestra será relacionada a turismo focada em paisagem,
e ele respondeu que poderia realizar a aula inaugural, mas como estava com muitas disciplinas
remotas e com dificuldade no idioma, pediu para que ela fosse realizada em agosto. Também foi
realizado um convite para o prof. Dr. Leonardo José Cordeiro Santos – UFPR, o qual dará a
palestra na área de formação e conservação de solos, o mesmo informou a disponibilidade para o
dia 27/05/2021. Após a profa. Ana Cristina Silva informou que está confirmando uma atividade
com os professores Eliseu Saverio e Guilherme Claudino, uma roda de conversa para discutir o
livro que os docentes organizaram sobre Teorias na geografia, lançado na semana passada.
Sendo proposto se realizar uma roda de conversa com eles no dia 26/05/2021, e incluir nestas
atividades. Posteriormente foi dito, que o professor Pedro Júnior havia comentado sobre uma
atividade na disciplina de Normas técnicas, para o dia 26/05/2021, um relato de experiência sobre
o intercâmbio na Espanha, mas que a data pode ser mudada, caso seja necessário. Após foi
informado que a atividade de roda de conversa seria realizada no período da tarde e o relato do
intercâmbio à noite.  Serão realizadas as seguintes atividades: Lançamento livro dia 26/05
(14h), Roda de conversa dia 26/05 (19h), Aula inaugural 01/2021 – dia 27/05/2021: Tema a
definir na área de Formação e conservação dos solos. Convidado: Prof. Dr. Leonardo José
Cordeiro Santos – UFPR; Mediação: Profa. Dra. Márcia Cristina da Cunha. Lançamento de
livros (final de 2020 e início de 2021) do PPGGeo: Dia 28/05/2021. A atividade ainda será
definida entre os autores e contará como comemoração do dia do Geógrafo do programa. Aula
inaugural 02/2021 – datas prováveis 12 ou 13 de agosto: Tema na área de Turismo (com
enfoque na categoria Paisagem). Convidado: Prof. Dr. Eduardo Salinas Chávez – Universidad
La Havana. Mediação: Dr. Adalto Moreira Braz (egresso do programa, atua em pesquisas
conjuntas com o convidado). A atividade será trazida em outro momento a reunião, após a
confirmação do tema e da data.  Colocada em votação as atividades das aulas inaugurais e
lançamento de livros, estas foram aprovadas por 08 votos favoráveis.

8. Relatório Sucupira 2017-2020 - considerações gerais e instruções para o quadriênio
2021-2024

O prof. Alécio Martins projetou a apresentação, e informou que o documento apresentou 217
páginas, após ele apresentou a nova ficha de avaliação com os itens programa, formação e
impacto na sociedade, comentando os pontos em relação ao programa. Sendo posteriormente
discutido sobre a qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente, em relação às
áreas de concentração e linhas de pesquisa, apresentando a proporção de dissertações e teses
defendidas por linha de pesquisa, os temas abordados, a participação de membros externos na
banca. Após foi comentando a necessidade de se promover uma maior diversificação dos
membros avaliadores externos para as bancas de mestrado e doutorado. Informou da
necessidade da submissão de pelo menos um artigo com qualis B2 ou superior, o que é uma das
exigências do programa para o mestrado, e a submissão de dois artigos para o doutorado, e que
no quadriênio 10 discentes concluíram o mestrado sem nenhum produto bibliográfico relacionado
à pesquisa.  Apresentou a produção dos discentes, e informou a necessidade de se melhorar a
forma de registro das atividades no currículo lattes. Em relação à qualidade da produção
intelectual de discentes egressos, foi apresentada a quantidade de trabalho realizada, e que em
relação à publicação de artigos em periódicos, os discentes egressos foram responsáveis por
38% da produção, sendo o recomendado de 50%. Em relação ao destino, atuação e avaliação
dos egressos do programa em relação á formações recebidas foram realizadas algumas lives, o
formulário de acompanhamento de egressos foi distribuído e enviado 3x no e-mail dos discentes,
e pedido o encaminhamento pelos docentes, mas apenas 50% dos egressos retornaram as
respostas, será encaminhado um e-mail novamente, visando que se tenha 75% de
acompanhamento dos egressos. Após foram apresentados os dados em relação à participação a
pesquisa, residência dos mesmos, instituições que realizaram as graduações, renda familiar, a
quantidade de familiares com ensino superior, porcentagem de discentes com bolsa no
mestrado/doutorado. Para a qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual foi
informado que 26% do corpo docente possui bolsa de produtividade em pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico CNPq, com índice h médio dos docentes de 10,5, com todos os
projetos apresentando algum tipo de financiamento, sendo 40% dos projetos apresentando
financiamentos específicos, em editais de agências CNPq, Capes e Fapeg.  Com relação à
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produção docente, foram produzidos 117 artigos, com 03 trabalhos de docentes colaboradores,
sendo a média de produção por docente de 7,6 artigos no quadriênio, destes 31 artigos foram
publicados no estrato A, com a média de 1,9 artigo por docente permanente. No conjunto total
foram publicados 183 artigos, com 64% nos estratos A1, A2, B1 e B2,  20% nos estratos B3, B4,
B5, e 16%  em periódicos sem qualificação. Com 59% da produção intelectual qualificada do
programa apresenta docentes, discentes, egressos e outros autores. Foi informado a
necessidade de cada docente manter uma média de produtos em periódicos, dentro do
quadriênio de 4 produções. E pedido que fiquem atentos para o novo quadriênio em relação à
produção discente.  Após foi apresentado em gráficos de barras, as produções no quadriênio em
periódicos, livros e anais por docente. Foi informado que para a produção técnica o programa
provavelmente teria uma avaliação fraca por questão de registros no currículo lattes das atividades
desempenhadas. Sendo os produtos considerados na área da geografia: 1) curso de formação
profissional; 2) produto de editoração; 3) publicações tecnológicas; 4) mapas e maquetes; 5)
evento organizado; 6) desenvolvimento de aplicativos e softwares; 7) materiais didáticos e
instrucionais e artísticos; 8) desenvolvimento de produtos, processos e técnicas; 9) produção de
programas em mídias; 10) relatórios finais de pesquisa, técnicos e de consultoria.  E que desses
itens apresentados muitos docentes possuem produtos desse nível, precisando se dar mais
atenção para o registro no currículo lattes, sendo pedido para que fiquem atentos a esses itens
para o próximo quadriênio. Em relação à qualidade e envolvimento do corpo docente em relação
às atividades de formação no programa, 100% do corpo docente se dedicaram a atividade de
Pós-graduação, sendo que 95% ofertaram disciplinas na graduação. O PPGGeo prevê em seu
regulamento que cada docente vinculado ao programa ministre no mínimo 01 disciplina a cada 2
anos, mantendo a frequência de 2 disciplinas por quadriênio.  Esta norma não foi cumprida, visto
que parte dos docentes ministraram apenas uma disciplina ou parte de disciplina no quadriênio,
devendo ficarem atentos a esta questão. Quanto às atividades de orientação, 100% dos docentes
tiveram ao menos 01 orientação no quadriênio. Para a média de orientações de docentes
permanentes, na linha de pesquisa 1 a média para o mestrado foi de de 0,7 e de 0,8 para o
doutorado, sendo a média ideal igual a 1,0. Para a linha de pesquisa 2 a média foi de 0,7 para o
mestrado e o doutorado. Para o quadriênio de 2017-2020 a média geral foi de 7,8 orientações
concluídas, titulando no quadriênio 36 mestres e 09 doutores, perfazendo a média de 2,4
titulações por professor credenciado. No PPGGeo o número de orientações ativas tem variado
entre 01 e 04 para o mestrado, e 01 e 05 no doutorado,  na qual o programa mantém-se atento
para não exceder o número de 10 orientações por docente. Após foi apresentada uma tabela com
a média de orientações por docentes em cada ano do quadriênio, para o mestrado e para o
doutorado, as orientações de IC, TCC, mestrado, doutorado e Pós-doutorado por docente. Sendo
chamado a atenção para as orientações de TCC’s que podem não ter sido lançadas no currículo
lattes, e as orientações finalizadas. Sobre a qualidade e envolvimento do corpo docente em
relação ás atividades de formação no programa, todos os docentes  encontram-se vinculados a
pelo menos um grupo de pesquisa certificado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, sendo
coordenadores de ao menos 01 projeto de pesquisa. Entretanto, alguns projetos de pesquisa são
de 2010/2013, e mesmo que continuem em andamento, estes projetos precisam ser atualizados.
 Recomenda-se que cada docente tenha ao menos um projeto guarda-chuva vinculado ao
programa, ao qual serão vinculados seus orientandos e egressos. Para os docentes com projetos
mais longos, foi pedida a atualização dos participantes do mesmo. Para o preenchimento do
impacto social foram usadas as informações relatadas nos itens anteriores, pois os impactos,
inovação, inserção, internacionalização e visibilidade dependem das atividades de formação e
produção intelectual. Devendo se ter atenção especial á produção técnica no próximo quadriênio,
o planejamento, a visibilidade e a inserção das ações realizadas pelos docentes no programa. Foi
agradecido ao prof. Hildeu Assunção e ao NEAF pelas suas atividades desenvolvidas, e a Mariza
Dias que enviou algumas informações em texto para inserção no relatório, as mesmas foram de
extrema relevância para o impacto social e para a visibilidade do programa. Com relação à auto-
avaliação 2017-2020, e planejamento estratégico para 2021-2024, entre as ações de auto-
avaliação desenvolvidas, destacam-se as atividades desenvolvidas em 2018 e 2021, com o
professor Dr. Antônio Carlos de Barros Corrêa, coordenador adjunto da área da geografia na
CAPES, o qual ministrou a aula inaugural do 2º semestre do PPGGeo, e realizou reuniões sobre
os procedimentos de avaliação da Pós-graduação.  Em palestra realizada em 2021 o professor
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expôs o atual panorama da Pós-graduação em Geografia no Brasil. Outra atividade conjunta de
autoavaliação, visibilidade/inserção social e acompanhamento de egressos foi a elaboração do
projeto de 10 anos do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFJ: percursos,
percepções, e perspectivas da construção do conhecimento sobre o Cerrado.  Em relação a
avaliação do programa pelos egressos, até o momento, 50% dos egressos avaliaram o programa
com notas de 1 a 5, os quais avaliaram os seguintes quesitos, com as respectivas médias:
processo seletivo 4,0; sistema de cotas 3,8; disponibilidade de bolsas 2,9; distribuição de bolsas
3,2; salas de aula 3,7; salas de estudo 3,1; laboratórios 3,6; bibliotecas 3,9; corpo docente 4,2;
corpo discente 3,7; orientadores 4,4; coordenação 4,3; secretaria 4,0; matriz curricular 3,8;
realização de eventos 3,6; apoio a participação em eventos 3,2; apoio a publicação 3,3; apoio a
pesquisa 3,5; atividades acadêmicas 3,7; atividades culturais 2,9; estágio docência 3,5;
assistência estudantil por parte da universidade 3,0; acessibilidade (instituição) 3,2; equipamentos
públicos (Jataí) 3,1, custo de vida (Jataí) 2,8. Foram estabelecidas ações para a melhoria do
programa, por intermédio de 06 objetivos estratégicos, com suas ações, sendo eles: 1)
Atualização e construção de políticas e planos de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação
do programa, adequando as políticas institucionais e ao novo documento de área da Geografia; 2)
Adequar a infraestrutura física (laboratórios, salas de aula, bibliotecas e espaço de estudos) ás
linhas de pesquisa do programa e aos projetos desenvolvidos pelos docentes; 3) Desenvolver
projetos interdisciplinares que permitam a integração entre docentes e discentes das duas linhas
de pesquisa do programa, pesquisadores externos, discentes da graduação e professores da
rede básica de ensino; 4) Estabelecimento de parcerias de ensino, pesquisa e extensão com
setores da administração pública, instituições de ensino superior, instituições de pesquisa,
agências de fomento, empresas e organizações não governamentais que atuem no Cerrado
brasileiro; 5) Reduzir assimetrias entre a produção científica dos docentes e entre as linhas de
pesquisa do programa e aumentar a produção qualificada dos discentes em conjunto com
orientadores e pesquisadores externos; 6) Definição de estratégias institucionais para a redução
da sobrecarga de trabalho docente e melhor distribuição de funções dentro do programa.  Após o
prof. Eguimar Chaveiro argumentou sobre o relatório, sobre a CAPES e sobre o seu
preenchimento do currículo lattes. A profa. Ana Cristina Silva parabenizou a coordenação pelo
trabalho e após ela perguntou sobre a questão da valorização da participação dos docentes na
rede de pesquisadores e sobre a valorização e a contabilidade da produção dos colaboradores,
como entra essas questões no relatório, e como os docentes colaboradores podem contribuir com
o programa. Após ela comentou sobre a publicação com os discentes, na qual conversou com o
prof. Laerte Guimarães em relação a esse tema, sendo dito por ele que a publicação tem que ser
durante o período que o discente estiver no programa, e que se tem que pensar na questão da co-
autoria dos orientadores. E se a comissão de acompanhamento de projetos e publicação possui
um percurso encaminhado de estratégias, ou se irão se reunir para pensar em estratégias para o
próximo quadriênio. O prof. Alécio Martins informou que as redes de pesquisa são valorizadas,
mas para o relatório foi possível fazer adições em relação aos grupos de pesquisa, por conta do
diretório do CNPq, as informações de redes não são tão claras como as informações dos grupos.
Outra questão importante é o grupo de estudos, pois alguns estão registrados como grupos de
pesquisa, e outros não possuem registros, e necessário se pensar em alternativas para
aperfeiçoar a questão dos registros das redes de pesquisa e dos grupos de pesquisa. A
produção dos colaboradores sob o atual modelo de gestão da CAPES é contabilizada, mas na
média geral das métricas dos programas vão apenas os dados dos docentes permanentes. E
seguindo as orientações gerais de média da área, o correto é de 01 produto/docente/ano. A
publicação com discentes durante o período de programa é importante, sendo necessário discutir
em se colocar a produção que é na defesa para a qualificação. E que essa comissão foi criada
recentemente, pode-se discutir uma forma de incentivo e de acompanhamento durante o ano de
2021. Após o professor Alécio Martins colocou em votação a disponibilização do pdf do relatório
SUCUPIRA na página do programa, sendo esta aprovada por 10 votos favoráveis.

9. Outros assuntos

O prof. Alécio Martins informou que as bolsas foram implementadas, e que já se teve o processo
seletivo, prorrogação, então se deve diminuir a quantidade de demandas, e caso haja algo os
docentes serão avisados por e-mail. Caso os docente precisem de algo que entrem em contato
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com a coordenação. Sendo agradecida a parabenização recebida pelo preenchimento do
relatório SUCUPIRA. Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o coordenador do
programa de Pós-graduação em Geografia o professor Alécio Perini Martins agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a sessão às 17h00min, da qual, para constar, eu, Micaeli
Prado Soares, Encarregada Operacional do programa de Pós-graduação em Geografia, lavrei a
presente ata em 31 de maio de 2021 que, se aprovada, será assinada pelo Coordenador e
demais Conselheiros, estando à gravação integral da Sessão à disposição em meio digital na
Secretaria do programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Jataí.

 

Documento assinado eletronicamente por Alécio Perini Martins,
Coordenador de Pós-graduação, em 28/06/2021, às 15:56, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2169843 e o código CRC 016D509D.

Referência: Processo nº 23070.031764/2021-51 SEI nº 2169843
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