
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

UNIDADE ACADÊMICA DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA – 004/2021 – 26/08/2021 

 

Data:  26/08/2021 

Horário: 14h00min  

Local: Reunião realizada via google meet 

 

Pauta:  

Solicitação de inclusão de pontos de pauta: 

1. Processo SEI 23070.044637/2021-12 – Prorrogação de prazo de qualificação de 

mestrado – Josy Carla Pena 

2. Processo SEI 23070.044640/2021-36 – Prorrogação de prazo de defesa de mestrado – 

Ione Candido Silva 

3. Solicitação para realizar estágio pós-doutoral (sem bolsa) – Candidata Laís Naiara 

Gonçalves dos Reis 

1. Informes; 

2. Apreciação da ata de junho de 2021; 

3. Bancas de qualificação de doutorado; 

3.1. Processo SEI 23070.044429/2021-13 de interesse do discente de doutorado 

Winder Rodrigues Pires; 

3.2. Processo SEI 23070.043641/2021-63 de interesse da discente de doutorado 

Iolanda Lopes de Oliveira; 

3.3. Processo SEI 23070.041613/2021-10 de interesse da discente de doutorado 

Juliana Abadia do Prado Soares 

4. Bancas de defesa de mestrado e doutorado; 

4.1. Processo SEI 23070.044384/2021-87 de interesse do discente de mestrado 

Rafael Gomes Pereira;  

4.2. Processo SEI 23070.043369/2021-11 de interesse da discente de mestrado 

Sabrina Carlindo Silva; 

 



4.3. Processo SEI 23070.042256/2021-07 de interesse da discente de mestrado 

Pollyana de Godoy Borges; 

4.4. Processo SEI 23070.043410/2021-50 de interesse da discente de mestrado 

Naiane Martins da Silva; 

4.5. Processo SEI 23070.041659/2021-21 de interesse do discente de doutorado 

Guilherme Valagna Pelisson; 

4.6. Processo SEI 23070.043588/2021-09 de interesse do discente de doutorado 

José Ricardo Rodrigues Rocha; 

5. Solicitações de prorrogação de prazo de qualificação de mestrado; 

5.1. Processo SEI 23070.038183/2021-41 de interesse da discente de mestrado 

Wânia Ferraz Barbosa; 

5.2. Processo SEI 23070.042471/2021-08 de interesse do discente de mestrado 

Wesley Carmo Ramos; 

5.3. Processo SEI 23070.041961/2021-89 de interesse da discente de mestrado 

Marggie Vanessa Serna Felipe; 

5.4. Processo SEI 23070.042444/2021-27 de interesse da discente de mestrado 

Lorena Ferreira de Souza; 

5.5. Processo SEI 23070.042205/2021-77 de interesse da discente de mestrado 

Larissa Souza Macêdo; 

5.6. Processo SEI 23070.042210/2021-80 de interesse da discente de mestrado 

Anna Ligia Alves Coelho; 

5.7. Processo SEI 23070.042218/2021-46 de interesse da discente de mestrado 

Antônia Maria Nascimento Silva; 

5.8. Processo SEI 23070.044637/2021-12 de interesse da discente de mestrado 

Josy Carla Silva Pena. 

6. Solicitações de prorrogação de prazo de defesa de mestrado e doutorado; 

6.1. Processo SEI 23070.044640/2021-36 de interesse da discente de mestrado 

Ione Candido Silva; 

6.2. Processo SEI 23070.043946/2021-75 de interesse da discente de doutorado 

Mariza Souza Dias; 

7. Solicitação de mudança de orientador – Processo SEI 23070.044154/2021-18 de 

interesse do discente de mestrado Ezequiel Pereira da Silva; 

8. Processo de exclusão de discente – Processo SEI 23070.043437/2021-42; 

9. PROAP 2021; 



9.1. Plano de Trabalho PROAP 2021 

9.2. Recursos para auxílio pesquisador e diárias 

9.3. Material de consumo e Prestação de Serviços (pessoa jurídica); 

9.4. Chamada para auxílio a discentes 

10. Solicitação de prorrogação de prazo de interesse da discente de doutorado Silvaci 

Gonçalves Santiano Rodrigues – Processo SEI 23070.045027/2021-36; 

11. Solicitação para cursar estágio pós-doutoral no programa (sem bolsa) de interesse 

da candidata Laís Naiara Gonçalves dos Reis – Relatora: Profa. Maria José 

Rodrigues; 

12.  Outros assuntos. 

 

PAUTA  

 

Justificativas de ausência: Os docentes Ivanilton Oliveira, Eguimar Chaveiro e Ana 

Cristina Silva justificaram a ausência, pois os docentes estariam em uma reunião da IESA. 

O prof. Elis Dener Alves informou ter uma aula no período da tarde.  

Solicitação de inclusão de pontos de pauta:  

Posteriormente foi realizada a solicitação de inclusão de três pontos de pauta, sendo:  

1- Processo SEI 23070.044637/2021-12 – Prorrogação de  Prazo de qualificação de 

mestrado – Josy Carla Pena 

2- Processo SEI 23070.044640/2021-36 - Prorrogação de  defesa  de mestrado – Ione 

Candido Silva 

3- Solicitação para realizar estágio Pós-doutoral (sem bolsa) – Candidata Lais Naiara 

Gonçalves dos Reis. 

Colocadas em votações, as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 

 

Informes: 

a) Plataforma sucupira e avaliação quadrienal:  

Todo o processo de avaliação quadrienal foi concluído: o “recoleta” 2017/18/19, o envio 

do relatório de 2020, e a realização dos destaques do quadriênio. Em geral, os requisitos 

foram preenchidos de forma satisfatória, mas a falta de envio de materiais por alguns 

docentes comprometeu a seleção dos destaques. Alguns destaques do relatório de 2020 

foram alterados na plataforma, visto que era necessário apresentar a documentação 

comprobatória.  Os parâmetros e procedimentos da avaliação quadrienal foram 



detalhados na portaria CAPES 122 de 05 de agosto  de 2021, que pode ser acessada em: 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-122-de-5-de-agosto-de-2021-336957396. O 

link foi encaminhado pelo chat da reunião.  Neste quadriênio, a CAPES divulgou os 

critérios e procedimentos de avaliação após a finalização dos relatórios. b) Conepe 2021: 

Acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro em formato remoto. Haverá uma mostra 

específica para os trabalhos de Pós-graduação, e a PRPG solicitou que o programa 

estimule os alunos a participar e apresentar resumos.  O prazo para envio de resumos se 

encerra no dia 31/08/2021. c) Migração dos sistemas UFG/UFJ: No início de agosto 

aconteceu a migração do sistema SIGAA da UFG para UFJ, gerando uma série de 

problemas para o programa: 1) - professores de outras instituições “sumiram” do sistema, 

desvinculando orientações e disciplinas; 2) – aproveitamento de estudos sumiram dos 

históricos dos discentes; 3) – Todos os alunos perderam o acesso ao SIGAA em pleno 

período de matrícula, sendo necessário matricular os alunos individualmente  via 

secretaria; 4) – Algumas disciplinas sumiram, outras foram duplicadas. Foram abertas 

algumas GLPI’s para correção dos problemas, mas até o momento quase nada foi 

resolvido. A coordenação está atenta e cobrando a instituição, mas só nos resta pedir 

paciência aos professores e alunos, pois são problemas que não podem ser resolvidos pela 

coordenação.  Caso os docentes apresentem alguma disciplina ativa, ou do semestre 

passado que irá ao Radoc, que entre em contato com a coordenação. Ao que tudo indica, 

a coordenação terá que recadastrar todos os docentes externos e refazer todos os 

aproveitamentos de disciplinas dos alunos ativos, arrumando todos os históricos (um a 

um). O SEI provavelmente será migrado em outubro. Os e-mails institucionais com o 

domínio UFG ficarão ativos somente até outubro, sendo possível fazer a migração das 

mensagens, do drive e dos contatos. d) Migração da biblioteca digital de dissertações 

e teses: A partir de 16 de agosto de 2021 o Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Jataí implantará a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da UFJ. 

Todo o acervo retroativo relacionado aos programas de Pós-graduação da UFJ será 

migrado da BDTD/UFG. A BDTD/UFJ poderá ser acessada em: 

http://bdtd.ufj.edu.br:8080/. Neste processo, todos os links de redirecionamento a 

dissertações e teses na página do PPGGeo ficaram inválidos, sendo necessário arrumar 

todos para o novo repositório. Ainda, estes links haviam sido informados no relatório 

quadrienal e no Sistema Sucupira. A invalidação dos links deixará os avaliadores sem 

acesso aos trabalhos de conclusão, podendo causar sérios prejuízos ao programa. Foi 

cobrado um posicionamento da PRPG sobre o assunto, e em conjunto com a biblioteca 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-122-de-5-de-agosto-de-2021-336957396
http://bdtd.ufj.edu.br:8080/


central informaram que será feita a recuperação dos links. e) Alteração do e-mail 

institucional do programa: O novo e-mail institucional do programa é: 

ppggeo@ufj.edu.br. A alteração é necessária, pois o e-mail da UFG ficará inativo em 

outubro. O edital de seleção aberto será retificado e serão enviados comunicados aos 

docentes e discentes informando sobre a alteração. Para evitar perda de mensagens, 

continuaremos a acessar o e-mail atual até o dia 30 de setembro. O prof. William Silva 

informou que o comportamento da UFG, com a UFJ e UFCAT tem piorado, como em 

casos relativos à folha de pagamentos e transferência de bens, sendo informado no 

CONSUNI ontem que todas as tutoras das Super novas encaminharam um ofício ao MEC 

solicitando o recolhimento de todas as funções gratificadas disponíveis nessas Super 

novas. Há também consequências quanto a acessos de determinados sistemas, 

principalmente no âmbito do governo federal, que para acessa-los é necessário que se 

tenha a função gratificada ou cargo de direção. No dia de hoje há uma reunião em Brasília 

com reitores das Super novas e das Universidades tutoras, sobre esse ponto. f) Edital 

PRPG/UFJ para reembolso de publicações: Ficou prevista a aplicação de até R$ 

9.000,00 (nove mil reais) dos recursos da UFJ para o ano de 2021, para pagamento de 

reembolsos no valor máximo de R$ 750,00 cada um.  Mais informações: 

https://copg.jatai.ufg.br/p/39421-editais-prpg. g) Regulamento Geral de Pós-

graduação da UFJ: Estão em discussão o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

e o Regulamento Geral da UFJ. Paralelamente será construído o Regulamento Geral da 

Pós-graduação, ajustado ao PDI e ao Regulamento Geral da Instituição. Por este motivo, 

recomendamos a paralisação do processo de revisão de regulamentos internos do 

PPGGeo, já que todos deverão ser ajustados aos regulamentos da UFJ. h) Aula inaugural 

02/2021: A aula inaugural está agendada para o dia 13 de setembro (segunda-feira) ás 

19h com transmissão via Youtube (Canal Geografia UFJ), com o título “Paisagens na 

Geografia – da teoria ao planejamento”. Participarão da aula o Prof. Dr. Eduardo Salinas 

(Universidade de Havana e UFMS) e o egresso Dr. Adalto Braz. Como o professor 

Salinas não fala português, será necessário um professor ou discente que possa participar 

da aula e auxiliar na mediação das perguntas do público. Foi sugerido que a discente 

Marggie Felipe seja a mediadora.  i) Reunião ordinária de setembro, fórum ANPEGE 

e eleição da nova coordenação do programa: A reunião ordinária de setembro será 

cancelada, sendo remarcada como extraordinária em outubro para homologação do 

processo seletivo. A portaria dos atuais coordenadores encerra em 16 de janeiro de 2021, 

sendo necessário iniciar o processo de escolha da nova coordenação e transição. Será 

mailto:ppggeo@ufj.edu.br
https://copg.jatai.ufg.br/p/39421-editais-prpg


realizado o fórum de coordenadores da ANPEGE nos dias 14 e 15 de setembro, e seria 

importante a participação de pretensos dos próximos coordenadores, que devem entrar 

em contato com a coordenação caso haja interesse. Neste mesmo período ocorrerá o 

fórum de editores e de discentes. j) Outros informes: Não houve mais informes.  

2. Apreciação da ata de junho de 2021: 

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo 

colegiado na ata de junho de 2021, sendo sugerida a alteração de uma data. Após foi 

colocada em votação e aprovada 10 favoráveis e 01 abstenção.  

3. Bancas de qualificação de doutorado 

Todos os relatórios dos discentes foram entregues, e os agendamentos realizados 

respeitando o prazo regulamentar. Após foi realizado o relato dos pedidos de banca de 

qualificação.  

3.1.  Processo SEI 23070.044429/2021-13 – de interesse do discente de doutorado 

Winder Rodrigues Pires 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação do discente Winder Rodrigues 

Pires, com o trabalho intitulado “MIGRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL: uma 

análise da contribuição dos movimentos migratórios para formação do município de Jataí-

GO”. A banca será composta pelos docentes Maria José Rodrigues (presidenta); Márcio 

Silva (Membro interno); Dimas Peixinho (Membro interno); e como suplentes William 

Silva (Membro interno); Ana Cristina Silva (Membro Interno). A ser realizada no dia 

13/09/2021 às 13h30min, via google meet.  O discente ainda não cumpriu todos os 

créditos em disciplinas, falta o Seminário de doutorado III que está em curso. Sendo 

sugerida a aprovação, considerando ser uma disciplina que saiu da matriz curricular. 

3.2.  Processo SEI 23070.043641/2021-63 – de interesse da discente de doutorado 

Iolanda Lopes de Oliveira 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação da discente Iolanda Lopes de 

Oliveira, com o trabalho intitulado “O ASSOCIATIVISMO RURAL: 

POTENCIALIDADES, VULNERABILIDADES E LIMITES NA PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS NA MRG DE 

RONDONÓPOLIS - MT”. A banca será composta pelos docentes Evandro Clemente 

(presidente); João Cleps Júnior (UFU/Membro externo); Adriano Oliveira 

(UFG/Membro externo); e como suplentes Sedeval Nardoque (Membro interno); Mainara 

Benincá (Membro externo). A ser realizada no dia 20/09/2021 às 09h00min, via google 

meet.   



3.3.  Processo SEI 23070.041613/2021-10 – de interesse da discente de doutorado 

Juliana Abadia do Prado Soares 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação da discente Juliana Abadia do 

Prado Soares, com o trabalho intitulado “CONTRADIÇÕES DE UM 

ASSENTAMENTO: Estudo no assentamento Rio Paraíso em Jataí-GO”. A banca será 

composta pelos docentes Dimas Peixinho (presidente); Ariovaldo Oliveira (Membro 

interno) e William Silva (Membro interno); e como suplentes Maria José Rodrigues 

(Membro interno); Marluce Sousa (Membro externo). A ser realizada no dia 10/09/2021 

às 09h00min, via google meet.   

Colocado em discussão as bancas de qualificação de doutorado, foi informado que a 

qualificação não precisa de membro externo, e que se podem ter somente membros 

internos. Após foi colocado em votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

4. Bancas de defesa de mestrado e doutorado  

Até o presente momento a coordenação não conseguiu acesso ao histórico dos discentes 

devido à migração dos sistemas. Será aprovada somente a composição das bancas, 

posteriormente será feita a conferência de requisitos na coordenação. Os discentes 

entregaram a cópia final do trabalho, comprovantes de submissão e agendaram as defesas 

dentro do prazo regulamentar. 

4.1.  Processo SEI 23070.044384/2021-87 – de interesse do discente de mestrado 

Rafael Gomes Pereira 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa de mestrado do discente Rafael 

Gomes Pereira, com o trabalho intitulado “ANÁLISE DA FRAGILIDADE 

AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BONITO – GO”. A banca será 

composta pelos docentes Alécio Martins (presidente); João Cabral (Membro interno); 

Lais Reis (UEG/Membro externo); e como suplentes Wellmo Alves (Membro interno); 

Cristina Oliveira (Membro externo). A ser realizada no dia 24/09/2021 às 14h00min, via 

google meet.    

4.2.  Processo SEI 23070.043410/2021-50 – de interesse da discente de mestrado 

Sabrina Carlindo Silva 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa de mestrado da discente Sabrina 

Carlindo Silva, com o trabalho intitulado “O LUGAR DO CONFLITO DA ENERGIA E 

AS DISPUTAS TERRITORIAIS PARA A SUA PRODUÇÃO EM GOIÁS: A 

CONSTRUÇÃO DAS PCHs MOSQUITÃO E SANTO ANTÔNIO DO CAIAPÓ”. A 

banca será composta pelos docentes Dimas Peixinho (presidente); Dênis Castilho 



(UFG/Membro externo); Edevaldo Souza (UEG/Membro externo); e como suplentes 

William Silva (Membro interno); Franciane Oliveira (Membro externo). A ser realizada 

no dia 14/09/2021 às 09h00min, via google meet.   40:17 

4.3. Processo SEI 23070.042256/2021-07 de interesse da discente de mestrado 

Pollyana de Godoy Borges; 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa de mestrado da discente Pollyana de 

Godoy Borges, com o trabalho intitulado “CONCEPÇÃO AMBIENTAL E 

ETNOBOTÂNICA NO ENTORNO DE DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO 

CERRADO GOIANO”. A banca será composta pelos docentes Frederico Guilherme 

(presidente); Márcia Cunha (Membro interno); Natalia Hanazaki ((UFSC/Membro 

externo); e como suplentes Pedro França Júnior (Membro interno); Maria Antônia 

Carniello (UNEMAT/Membro externo). A ser realizada no dia 15/09/2021 às 14h00min, 

via google meet. 

4.4. Processo SEI 23070.043410/2021-50 de interesse da discente de mestrado Naiane 

Martins da Silva; 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa de mestrado da discente Naiane 

Martins da Silva, com o trabalho intitulado “ASSENTAMENTO SERRA NEGRA: a 

dinâmica espacial da pluriatividade na agricultura familiar a partir da realização de 

atividades complementares à renda dos agricultores”. A banca será composta pelos 

docentes Dimas Peixinho (presidente); José Struza (UFR/Membro interno); Raphael 

Diniz (Membro externo); e como suplentes William Silva (Membro interno); Mainara 

Benincá (Membro externo). A ser realizada no dia 14/09/2021 às 09h00min, via google 

meet. 

4.5. Processo SEI 23070.041659/2021-21 de interesse do discente de doutorado 

Guilherme Valagna Pelisson; 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa de doutorado do discente Guilherme 

Valagna Pelisson, com o trabalho intitulado “A DINÂMICA ESPACIAL DA 

BOVINOCULTURA EM GOIÁS: A EXPANSÃO DA RAÇA TABAPUÃ”. A banca 

será composta pelos docentes Dimas Peixinho (presidente); Ariovaldo Oliveira 

(USP/Membro interno); Fernando Dias (UFJ/Membro externo); Mirlei Pereira 

(UFU/membro interno); Cesar de David (UFSM/externo) e como suplentes Eguimar 

Chaveiro (UFG/Membro interno); Cleusely Sousa (UFJ/Membro externo). A ser 

realizada no dia 16/09/2021 às 14h00min, via google meet. 



4.6. Processo SEI 23070.043588/2021-09 de interesse do discente de doutorado José 

Ricardo Rodrigues Rocha; 

Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa de doutorado do discente José Ricardo 

Rodrigues Rocha, com o trabalho intitulado “O CLIMA URBANO COMO INDICADOR 

DE QUALIDADE AMBIENTAL EM JATAÍ (GO) - BRASIL”. A banca será composta 

pelos docentes Alécio Martins (presidente); Regina Lopes (UFJ Membro interno); Diego 

Nascimento (UFG/Membro externo); Margarete Amorim (UNESP /membro interno); 

Emerson Galvani (USP/externo) e como suplentes Ivanilton Oliveira (UFG/Membro 

interno); Gislaine Luiz (UFG Membro externo). A ser realizada no dia 23/09/2021 às 

14h00min, via google meet. 

Posteriormente foi aberto para discussão do colegiado, foi informada a necessidade 

mudança da data do discente Guilherme Pelisson para o dia 08/10/2021. Sendo informado 

que a banca poderia ser aprovada para o dia 08/10/2021, condicionada a entrega do 

relatório no prazo de 09/09/2021. Após foi colocada em votação em bloco, com 

substituição do relatório do discente Guilherme Pelisson até o dia 09/09/2021, sendo 

aprovadas por unanimidade. 

5. Solicitações de prorrogação de prazo de qualificação de mestrado; 

As solicitações foram dos discentes das turmas que ingressaram no ano de 2020. Todos 

os processos foram cadastrados dentro do prazo regular, apresentam justificativas 

coerentes e pareceres favoráveis dos orientadores. A coordenação emitiu o parecer pela 

aprovação dos pedidos em bloco, considerando as excepcionalidades do período de 

pandemia. 

5.1. Processo SEI 23070.038183/2021-41 de interesse da discente de mestrado Wânia 

Ferraz Barbosa; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação da discente 

Wânia Ferraz Barbosa, orientadora pela professora Suzana Oliveira, que solicitou o prazo 

de até 09/12/2021 (03 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pela discente: “Meu pai 

faleceu aos 77 anos, acometido de COVID, no dia 02/06/2021, na Campo Grande, MS, 

após ter apresentado os primeiros sintomas em 16/05/2021 e ter sido internado em 

27/05/2021. Como o projeto só foi aprovado pelo CEP em 21/05/2021, e após isso veio 

a suspeita de que meu pai estava com COVID aos 77 anos, vivendo apenas com minha 

mãe que já conta com 79 anos, foi impossível para mim, dar andamento nos passos 

seguintes à aprovação pelo CPE, devido à aflição e posteriormente ao falecimento dele, 

à tristeza e inconformismo com minha perda, além das providências com papelada e a 



preocupação com a saúde da minha mãe, que apesar de vacinada, testou positivo para o 

COVID, e teve picos constantes de pressão alta, acompanhados de crise de labirintite e 

medicação constante. Por tudo isso, penas consegui submeter os questionários e os e-

mails para agendamento de entrevista no último dia 17.07.2021, quando muitos 

professores já estão em férias e recesso. Dessa forma, até que eles estejam disponíveis, 

e o relatório de qualificação fique pronto, já terei perdido o prazo para envio da pesquisa 

para qualificação, que é 09.08.2021, para a banca avaliar até 09.09.2021. Por esse 

motivo, solicito a prorrogação da qualificação por 3 meses.” 

5.2. Processo SEI 23070.042471/2021-08 de interesse do discente de mestrado Wesley 

Carmo Ramos; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação do discente 

Wesley Carmo Ramos, orientado pelo professor Pedro França Júnior, que solicitou o 

prazo de até 09/02/2022 (5 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pelo discente: 

“Devido a atual situação de pandemia da COVID-19 e ao isolamento social tive atrasos 

em varias atividades essenciais no desenvolvimento do meu projeto de mestrado. 

Instrução normativa 02/2020.” 

5.3. Processo SEI 23070.041961/2021-89 de interesse da discente de mestrado 

Marggie Vanessa Serna Felipe; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação da discente 

Marggie Vanessa Serna Felipe, orientadora pelo professor Dimas Moraes Peixinho, que 

solicitou o prazo de até 09/12/2021 (03 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pela 

discente: “Atualmente vinculada ao Programa de Pós Graduação em Geografia – nível 

mestrado, da Universidade Federal de Jataí, sob a orientação do Professor Dr. Dimas 

Moraes Peixinho, declaro que a minha pesquisa “Agroindústria canavieira: as disputas 

dos usos do território na produção de etanol e panela (rapadura) na Hoya del Rio Suarez- 

Colômbia” não é possível ser apresentada à qualificação no prazo de 18 meses do curso. 

Os motivos pelos quais solicito a prorrogação da qualificação pelos seguintes motivos: 

1. Pela continuação de coleta de informações secundarias de forma física em instituições 

oficiais, bibliotecas na cidade de Cali. Com o objetivo de complementar a primeira 

sessão da dissertação dedicada às conformações da organização paneleira (rapadura) e 

açucareira da Colômbia. Embora, fiz uma viagem nos meses de dezembro 2020 e janeiro 

de 2021 para isto, estes lugares estavam fechados pelo aumento de casos no país. 

Atualmente tem- se adiantado o processo de vacinação da população e já estão abertas 

as bibliotecas e as instituições onde se encontram os documentos. 



2. Pela espera do conceito (aprovado) do projeto no Comitê de Ética. Neste momento o 

projeto já esta na segunda versão e esta situação (em apreciação ética) verificando as 

adequações solicitadas. 

3. Finalmente, e conectado com o motivo anterior, devido á atual pandemia do COVID-

19, que condicionou de forma geral toda a sociedade, no meu caso, viajar para meu país 

(Colômbia); tornando-se impossível para fazer campo pelo fato do fechamento das 

fronteiras entre o Brasil - Colômbia. Neste sentido as atividades do cronograma foram 

modificadas para dar continuação com objetivo da pesquisa.” 

5.4. Processo SEI 23070.042444/2021-27 de interesse da discente de mestrado Lorena 

Ferreira de Souza; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação da discente 

Lorena Ferreira de Souza, orientadora pelo professor William Ferreira da Silva, que 

solicitou o prazo de até 09/03/2022 (06 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pela 

discente: “Peço a prorrogação da qualificação da dissertação, pois passei pelo processo 

de mudança de orientador no primeiro semestre de 2021 e, consequentemente, precisei 

refazer o projeto, o qual foi aprovado em junho de 2021. Com isso, houve atraso na 

pesquisa e não será possível qualificar no prazo mínimo exigido pelo Programa de Pós-

Graduação em Geografia.” 

5.5 Processo SEI 23070.042205/2021-77 de interesse da discente de mestrado Larissa 

Souza Macêdo; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação da discente 

Larissa Souza Macêdo, orientadora pelo professor Dimas Moraes Peixinho, que solicitou 

o prazo de até 09/03/2022 (06 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pela discente: 

“Devido a atual situação de pandemia o acesso aos materiais de leitura para 

desenvolvimento da pesquisa tornou-se precário, se restringindo majoritariamente a 

fontes de domínio público veiculadas na internet; Problemas pessoais ligados a 

adaptação as barreiras sanitárias impostas pela pandemia, tendo em vista a presença de 

pessoas do grupo de risco na família; Dificuldade na elaboração do projeto de pesquisa 

para envio ao comitê de ética, tendo em vista que as pesquisas realizadas com 

comunidades indígenas demandam exame de resoluções próprias.” 

5.6. Processo SEI 23070.042210/2021-80 de interesse da discente de mestrado Anna 

Ligia Alves Coelho; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação da discente 

mestrado Anna Ligia Alves Coelho, orientadora pelo professor Evandro César Clemente, 



que solicitou o prazo de até 09/02/2022 (05 meses). Sendo dada a seguinte justificativa 

pela discente: “O motivo pelo qual solicito a prorrogação da qualificação é devido a 

atual situação de pandemia que estamos vivendo no Brasil e no mundo com o COVID-

19 e, também, pela espera da aprovação da pesquisa campo junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, esta autorização aconteceu no dia 15 de julho, trata-se da segunda versão da 

submissão do projeto (número do parecer: 4.848.940). A partir disso tornou-se inviável 

realizar a pesquisa de campo juntamente às assentadas do Assentamento Café Abelha, 

as quais constituem objeto da pesquisa, até a presente data. Por esses motivos e de 

acordo com os novos regimentos realizados pelo Programa durante o período de 

pandemia, solicitamos a prorrogação máxima de 6 meses para a qualificação da 

pesquisa após os 18 meses cursados.” 

5.7. Processo SEI 23070.042218/2021-46 de interesse da discente de mestrado 

Antônia Maria Nascimento Silva; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação da discente 

mestrado Antônia Maria Nascimento Silva, orientadora pela professora Maria José 

Rodrigues, que solicitou o prazo de até 09/02/2022 (05 meses). Sendo dada a seguinte 

justificativa pela discente: “Devido a atual situação de pandemia da COVID-19 que 

estamos vivendo no Brasil e no mundo desde o ano de 2020, houve um atraso no 

desenvolvimento da pesquisa. Pelo não recebimento da aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa, que ainda está em andamento, o que impossibilita a pesquisa a campo, 

entrevistas com a população estudada e visitas aos órgãos públicos e de representação 

social (Prefeitura de Jataí Goiás e Museu Histórico de Jataí) para coleta de dados 

secundários, nos impossibilita à submissão do relatório de qualificação, conforme é 

exigido pelo PPGGEO – Jataí.” 

5.8. Processo SEI 23070.044637/2021-12 de interesse da discente de mestrado Josy 

Carla Silva Pena. 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação da discente 

mestrado Josy Carla Silva Pena, orientadora pelo professor William Ferreira da Silva, que 

solicitou o prazo de até 09/03/2022 (06 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pela 

discente: “Diante da situação de pandemia iniciada logo que o mestrado fora iniciado, 

não foi possível acesso aos dados primários, pois não foi possível realizar entrevistas, 

trabalho de campo etc., que são pontos imprescindíveis para a pesquisa. Com os prazos 

ficando cada vez mais próximos, tive diversas crises de ansiedade e de depressão, o que 

retardou mais a produção textual. Somando-se a isso, para completar os créditos 



obrigatórios eu cursei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Programa de 

pós-graduação em Geografia, a disciplina de Tópicos especiais: elementos espaciais-

chaves da Geografia do Brasil, no primeiro semestre de 2021, porém ainda não me foi 

enviado o certificado da disciplina para que eu encaminhasse para a coordenação para 

pedir aproveitamento dos créditos. Então ainda não tenho os créditos necessários para 

poder qualificar. Diante do exposto peço a prorrogação de prazo para qualificação.” 

Posteriormente foi aberto para discussão, sem nenhuma sugestão, foram colocados em 

aprovação os pedidos de prorrogação de prazo, sendo aprovados por  

unanimidade. Os alunos de mestrado podem pedir até 6 meses de prorrogação, e para o 

doutorado até 12 meses.  

6. Solicitações de prorrogação de prazo de defesa de mestrado e doutorado; 

Os processos foram cadastrados dentro do prazo regular, apresentam justificativas 

coerentes e pareceres favoráveis dos orientadores. Tratam-se de pedidos de prorrogação 

excepcional, visto que as discentes já solicitaram uma prorrogação com término para 

setembro de 2021. Conforme o regimento é possível conceder prorrogação excepcional 

de até 03 meses para mestrado e até 06 meses para doutorado. A coordenação emitiu 

parecer pela aprovação dos pedidos em bloco, considerando as excepcionalidades do 

período de pandemia. 

6.1. Processo SEI 23070.044640/2021-36 de interesse da discente de mestrado Ione 

Candido Silva; 

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação da discente mestrado Ione Candido Silva, 

orientadora pelo professor William Ferreira da Silva, que solicitou o prazo de até 

25/12/2021 (03 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pela discente: “Solicito 

prorrogação para integralização da pesquisa, com base nos termos do Art. 27 § 2º da 

Resolução – CEPEC Nº 1452, devido às condições excepcionais para a realização da 

pesquisa, em especial a realização das entrevistas e visitas, bem como pela dificuldade e 

demora na disponibilização de dados por parte de empresas que foram objeto da 

pesquisa. Tais condições acabaram por atrasar o cronograma e a produção e discussão 

dos dados, e consequentemente do trabalho como um todo. Ressalto que o trabalho se 

encontra em fase final de elaboração e que os prazos para a integralização serão 

detalhados no cronograma em anexo”.   

6.2. Processo SEI 23070.043946/2021-75 de interesse da discente de doutorado 

Mariza Souza Dias; 



Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação da discente mestrado Mariza Souza Dias, 

orientadora pelo professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que solicitou o prazo de até 

09/03/2022 (06 meses). Sendo dada a seguinte justificativa pela discente: “Devido a 

pandemia da Covid 19 desenvolvi um quadro de depressão e ansiedade que me impediu 

de cumprir com o prazo das minhas atividades, especialmente as previstas para o 

primeiro semestre de 2021. Por conta disso, solicito mais seis meses de prorrogação para 

finalizar o processo de escrita da tese e realizar a defesa. Informo que este pedido está 

dentro do limite estabelecido pelo Programa, que é de um ano para quem cursa o 

doutorado. Meu orientador está ciente do meu pedido. Agradeço a compreensão da 

coordenação e me coloco à disposição para esclarecimentos”. 

Posteriormente foi aberto para discussão, sem nenhuma sugestão, foram colocados em 

aprovação os pedidos de prorrogação de prazo, sendo aprovados por  

11 favoráveis e 1 abstenção.  

7. Solicitação de mudança de orientador – Processo SEI 23070.044154/2021-18 de 

interesse do discente de mestrado Ezequiel Pereira da Silva; 

Foi realizada a leitura do pedido de mudança de orientador do discente de mestrado 

Ezequiel Pereira da Silva, orientado pelo professor João Batista Pereira Cabral, sendo o 

pedido de mudança para a orientação da professora Regina Maria Lopes. Sendo dada a 

seguinte justificativa pelo discente: “Considerando que estou realizando a minha 

pesquisa trabalhando com dados de um projeto da Profª. Dr. Regina Maria Lopes, como 

também estou fazendo uso de equipamentos do laboratório climatologia que esta sobre 

coordenação mesma, e que os apontamentos feitos pela professora tem sido de grande 

ajuda e contribuição no desenvolvimento do meu trabalho, deste modo, concluo que a 

professora poderia orientar de forma mais direta e produtiva o meu trabalho, 

infelizmente devido ao fato de ela ser a cônjuge do atual orientador (Prof. Dr. João 

Batista Pereira Cabral) ela não pode ser incluída como minha coorientadora, portanto 

faço aqui o pedido para que ela seja minha orientadora oficialmente apesar de ser 

professora colaboradora do programa, assumindo integralmente a minha orientação. 

Ressalto que farei a mudança de orientador com o intuito único de ficar sobre orientação 

da Profª. Dr. Regina Maria Lopes pelos motivos citados, desta forma não havendo 

interesse na troca por outro professor do programa, portanto se não for possível fazer a 

troca para a professora aqui citada, eu não desejo fazer a troca de orientador mantendo 

o atual e o processo com esta atualmente”. Sendo o parecer da coordenação: 

“Considerando a solicitação do discente e a apresentação do projeto de pesquisa 



vinculado a projeto coordenado pela Professora Regina Lopes; que ambos os docentes 

emitiram ciência e se posicionaram favoráveis à mudança; e que o fato de os professores 

serem cônjuges impede a solicitação de co-orientação, o parecer é favorável à solicitação, 

salvo manifestações contrárias do colegiado”. Posteriormente foi aberto para discussão, 

sem nenhuma discussão foi colocado em votação, e aprovado por 08 votos favoráveis e 2 

abstenções. 

8. Processo de exclusão de discente – Processo SEI 23070.043437/2021-42;  

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal 

de Jataí, com base em suas atribuições, abre o processo de exclusão da discente Paloma 

Pereira da Silva do curso de Doutorado em Geografia em função da sua reprovação por 

desempenho insuficiente nas disciplinas Formação do Pensamento Geográfico e 

Geotecnologias Aplicadas à Modelagem e Análise Geográfica, além da não efetivação de 

matrícula no semestre 02/2021 dentro do prazo previsto. O processo de exclusão 

fundamenta-se nos incisos II e III do Art. 52 da Resolução CEPEC 1403 de 10 de junho 

de 2016 (Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade Federal de Goiás) e nos incisos II, III e IV do Art.  39 da Resolução CEPEC 

nº 1656 de 02 de outubro de 2019 (Regulamento do Programa de Pós-graduação em 

Geografia, níveis Mestrado e Doutorado, da Unidade Acadêmica Especial de Estudos 

Geográficos, da Regional Jataí). Conforme os regulamentos serão desligados do 

programa, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o estudante que for 

reprovado por desempenho nas disciplinas/ou outras atividades com avaliação (conceito 

D) e/ou deixar de efetuar matrícula no prazo estabelecido pela Coordenação do Programa. 

Respeitando os regulamentos da instituição, a coordenação do Programa de Pós-

graduação em Geografia emitiu o parecer favorável à exclusão da discente. O prof. Dimas 

Peixinho informou que a discente não o havia procurado, que ele entrou em contato, a 

discente não participou do grupo de orientação, e que a discente informou por e-mail que 

estava passando por problemas de saúde e não continuaria no programa, estando de 

acordo com o encaminhamento da coordenação. O professor William Silva informou que 

na disciplina de Formação do Pensamento Geográfico a discente frequentou as últimas 

aulas de forma assíncrona, era participativa em uns momentos e outros não, e as 

circunstâncias da discente narradas no e-mail são difíceis. Posteriormente foi colocado 

em votação o processo de exclusão da discente, sendo aprovado por unanimidade.  

9.PROAP 2021 

9.1. Plano de Trabalho PROAP 2021 



Foi informado pela coordenação como o PROAP funciona, que a CAPES lança a planilha 

de redistribuição dos recursos e envia aos programas, depois os programas montam os 

planos de trabalho e repassa a PRPG; A PRPG envia para a CAPES para que eles sejam 

aprovados e liberados para empenho. O recurso do PROAP veio para UFG, e foi 

descentralizado para a UFJ, foi realizado o plano de trabalho, e enviado o mesmo. Devido 

a urgência a aprovação foi realizada ad referendum por e-mail.  Após foi projetado o 

plano de trabalho enviado à PRPG, sendo R$ 3.000,00 para material de consumo, R$ 

6.494,00 para serviços de terceiros – pessoa jurídica, R$ 2.000,00 para diárias – servidor 

federal, R$ 8.000,00 para auxílio financeiro a estudantes e R$ 8.000,00 para auxílio 

financeiro para pesquisadores.  Posteriormente foi colocado à aprovação feita por ad 

referendum, sendo aprovada por unanimidade.  

9.2. Recursos para auxílio pesquisador e diárias 

Ele deve ser solicitado diretamente pelo professor vinculado ao programa, independente 

que seja permanente ou colaborador. Foi destinado um montante de R$ 10.000,00 reais 

em auxílio a docentes do programa, sendo dividido em R$ 2.000,00 em diárias 

(solicitações para atividades de pesquisa de campo) e R$ 8.000,00 em auxílio pesquisador 

(inscrição em eventos, capacitação e revisão/tradução de artigos). O valor de auxílio 

pesquisador limitado por docente é de R$ 1.500,00 conforme manual da PROAD. As 

solicitações devem ser encaminhadas à coordenação até o dia 15 de outubro de 2021 e 

serão atendidas por ordem de recebimento até o limite dos recursos. Provavelmente a data 

da PROAD deverá ser até o final do mês, e caso sobre recursos se terá mais tempo para 

solicitação. No caso de tradução de artigos devem ser apresentados 03 orçamentos 

realizados com empresas de tradução/prestadores de serviços registrados e em condições 

de emitir nota fiscal. Os pagamentos serão realizados para o exercício de 2021. 

9.3. Material de consumo e Prestação de Serviços (pessoa jurídica); 

Foram destinados R$ 3.000,00 para aquisição de material de consumo (solicitação dos 

laboratórios de Geociências e Climatologia) e R$ 6.494,00 para serviços de terceiros, que 

podem ser usados em pagamento de gráficas para produção de livro, manutenção de 

equipamentos, entre outros, sendo recomendo que seja visto o manual PROAP. Foi 

sugerido pela coordenação que os interessados entrem em contato com a coordenação o 

mais rápido possível para organizarem os processos, visto que a PROAD tem demorado 

muito com os trâmites, com prazo encerrando em 15 de outubro de 2021. Tanto para 

aquisição de material quanto para prestação de serviços são necessários 03 orçamentos. 

Recomenda-se que estes sejam obtidos em empresas que já tenham prestado serviços a 



instituições federais e que estejam com a documentação exigida em ordem. Recomenda-

se que procurem a empresa e vejam se ela já realizou algum tipo de serviço para 

instituição de ensino, pois a empresa já tem a documentação necessária. Caso não consiga 

as 3 empresas, apenas uma ou duas, que consigam um terceiro orçamento e justifique 

adquirir na empresa que já presta serviço a instituição.  

9.4. Chamada para auxílio a discentes 

Foi projeto a chamada para auxílio a discentes, enviada por e-mail aos docentes. Como o 

recurso não cobrirá todos os discentes, a chamada visa atender o maior número de alunos 

e tornar a distribuição mais justa. Foi apresentado item por item da chamada, 1. 

Apresentação, 2. Critérios de elegibilidade, 3. Da inscrição e divulgação dos resultados, 

sendo sugerido que os discentes coloquem as atividades de campos entre outubro e 

dezembro, 4. Da seleção, 5. Disposições finais. Posteriormente foi aberto para discussão, 

sem nenhum comentário, foi colocada em aprovação a chamada para auxílio a discentes, 

sendo aprovada por unanimidade.  

10. Solicitação de prorrogação de prazo de interesse da discente de doutorado Silvaci 

Gonçalves Santiano Rodrigues – Processo SEI 23070.045027/2021-36 

A coordenação não emitiu um parecer sobre a solicitação de prorrogação, e a levou para 

discussão no colegiado. Posteriormente foi projetado e apresentado o processo SEI e 

informado que se trata de uma solicitação extra-regulamento, pois a mesma já realizou 

duas prorrogações, uma de 12 meses e uma de 6 meses. Sendo informada a mesma das 

suas possibilidades, e a discente entrou com o pedido de prorrogação. Posteriomente foi 

realizada a leitura do pedido de prorrogação da discente: “Devido problemas graves de 

saúde, que iniciou no ano passado, não tive condições de concluir a tese, portanto não 

poderei defender até o prazo determinado pelo programa, que se encerra dia 28 de 

agosto de 2021. Em outubro do ano passado, tive uma trombose, a qual deixou sequelas 

como: lesões no cérebro, problema pulmonar, e problema oftalmológico ( Oclusão 

Venosa da Retina). Até o momento os médicos estão investigando as causas da trombose 

para tratar as sequelas. No caso das sequelas oftalmológicas, fui submetida a tratamento 

de aplicações de injeções intravítrea e fotocoagulacão, iniciado em janeiro deste ano, 

2021. Contudo, não obtive resultados positivos. No dia 15 do mês de julho tive outro 

derrame ocular, o que piorou significativamente meu quadro oftalmológico, com perda 

da visão do olho direito. Além destes, fui diagnosticada, com Transtorno de Ansiedade 

Generalizada, e estou em tratamento. Diante de todo esse quadro, tudo tem afetado o 

desenvolvimento da tese, mas, o que mais atrapalha é a visão, pois enxergo apenas com 



o olho esquerdo. O ritmo de trabalho é muito lento, pois a visão monocular causa dor de 

cabeça, dor nos olhos, quando muito tempo lendo ou escrevendo. Sinto dor nos olhos e 

na cabeça, o que impossibilita trabalhar normalmente. Por isso, solicito um novo prazo, 

de 120 dias para que eu possa concluir o trabalho e submeter para defesa”. A 

coordenação conversando com o orientador da discente Sedeval Nardoque, o mesmo 

informou que haveria correções no trabalho da qualificação, e que após a qualificação a 

discente veio apresentando alguns problemas de saúde, o que piorou no período de 

prorrogação. O orientador não havia visto a parte final do trabalho, a discente informou 

que possui uma previsão de término do trabalho, mas está caminhando de uma forma 

mais lenta. Em conversa informal com o Pró-Reitor de Pós-Graduação, prof. Edésio Reis, 

foi sugerido que o colegiado avalie qual seria o maior prejuízo ao programa: o 

desligamento da discente ou dar mais um prazo para conclusão, fora do regulamento. 

Após foi aberto para discussão, sendo debatida a abertura de um antecedente, a 

justificativa da mesma, e sobre a avaliação do prazo pela CAPES. Até os 4 anos não 

ocorreram relatos dos problemas de saúde da discente, ocorrendo durante as 

prorrogações, os problemas de saúde, e o impacto do desligamento na saúde da mesma. 

Foi proposta a aprovação do pedido de 120 dias de prorrogação para a discente defender 

a tese de doutorado (até 28/12/2021). A solicitação foi aprovada com base no Art. 56 da 

Resolução CEPEC 1452 de 30 de janeiro de 2011, que estabelece “Os casos omissos serão 

resolvidos pela CPG”.  Considerando os problemas de saúde apresentados pela discente, 

e por ser uma prorrogação fora dos prazos regulamentares, este é o último pedido de 

prorrogação que pode ser feito pela discente. Após foi discutido o acompanhamento da 

situação dos discentes pelos orientadores, a necessidade de se ter um contato mais 

próximo aos discentes, e a avaliação da inclusão pela instituição.  

11. Solicitação para cursar estágio pós-doutoral no programa (sem bolsa) de 

interesse da candidata Laís Naiara Gonçalves dos Reis – Relatora: Profa. Maria José. 

A profa. Laís Reis trabalha na área de geoprocessamento, e já havia procurado a 

coordenação antes, mas por ser professora efetiva da UEG não pôde participar do 

processo da FAPEG. A proposta foi aprovada pela UEG, o documento ainda não foi 

disponibilizado por não ter sido enviado pela UEG para a profa. Laís Reis. A solicitação 

é pelo período de setembro de 2021 a julho de 2023, sem recebimento de bolsa, com o 

plano de trabalho: O GEOPROCESSAMENTO E A ECOLOGIA DE PAISAGENS 

PARA AVALIAÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO E DA CONECTIVIDADE DOS 

HABITATS DA NOROESTE GOIANO, possuindo como supervisor o professor Alécio 



Martins. Após a profa. Maria José Rodrigues realizou a leitura do parecer, sendo ele 

favorável ao pedido de estágio Pós-doutoral. Após foi aberto para discussões, e após foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade.   

12. Outros assuntos. 

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 16h30min, da qual, para constar, eu, Micaeli Prado Soares, 

Encarregada Operacional do programa de Pós-graduação em Geografia, lavrei a presente 

ata em 16 de novembro 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. 

 


