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O prof. Frederico Guilherme justificou a ausência por estar em aula, e a profa. Ana 

Cristina justificou a ausência por estar em consulta médica.   

1. Informes: a) Plataforma sucupira e avaliação quadrienal: As atividades da 

avaliação quadrienal estão suspensas por determinação judicial. Aconteceu uma 

audiência pública no congresso no dia 18/10/2021 para discutir a questão, mas até o 

momento não houve notícias sobre o encaminhamento da avaliação. Caso surjam 

novidades, as mesmas serão encaminhadas aos docentes. b) Recursos PROAP/2021: Já 

foram enviados empenhos de R$ 3.238,77 de auxílio pesquisador, ainda resta um saldo 

de R$ 4.761,23. As demandas podem ser enviadas ao e-mail institucional do programa, 

os e-mails serão respondidos sobre os documentos necessários a serem anexados no 

processo, e demais informações necessárias. Segundo o manual do PROAP esse recurso 

é permitido para tradução de artigos, revisão de textos, inscrição em eventos e realização 

de cursos e qualificação. O auxílio discente foi realizado via edital, dos recursos para 

auxílio discente, R$ 5.870,00 foram empenhados, sobrando R$ 2.130,00 para os quais foi 

aberta uma segunda chamada de auxílio discente. Já temos a previsão de empenho 

fechada para os R$ 2.000,00 previstos para diárias. Ainda não foram solicitados 

empenhos para os recursos de compra de material de consumo e serviços de terceiros. 

Sendo pedido que as solicitações fossem encaminhadas o quanto antes para garantir o 

empenho do recurso. c) Compras 2022: A previsão de compras do programa relativa a 

materiais de consumo, equipamentos, mobiliário, entre outros (que não possam ser 

atendidas via PROAP) devem ser inseridas na previsão de compras da unidade, conforme 

informado pela PRPG. A planilha com a previsão de compras da UAEGEO já foi 

encaminhada aos docentes, para possíveis demandas. O prazo da unidade para realizar as 

demandas já está encerrado, mas o processo pode ser aberto posteriormente para ajustes. 

Caso ainda haja algum pedido, devem-se procurar informações junto à UAEGEO. O 

Professor William Silva informou que há previsão de dois períodos de ajuste para o PGC, 



e a unidade encaminhará quando houver essas possibilidades. d) CONEPE 2021: O 

CONEPE acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, e as inscrições se encerram hoje. Link: 

https://conepe.ufj.edu.br/. Entre as atividades previstas, ocorrerá uma mesa para discutir 

sobre a Pós-graduação. e) Migração dos sistemas UFG/UFJ: Boa parte dos problemas 

de migração foi corrigida, mas ainda não foi resolvida a questão dos professores de outras 

instituições vinculados ao programa. Será feito um cadastro via Propessoas, mas ainda 

não recebemos instruções sobre como proceder. Após as instruções de procedimento, a 

coordenação entrará em contato com os docentes via e-mail individualmente para explicar 

sobre o cadastro. A migração do SEI estava prevista para outubro, mas ainda não houve 

informações sobre o procedimento. f) Emissão de diplomas: Processos abertos ou com 

modificações de documentação após o dia 03/08/2021 terão os certificados de conclusão 

emitidos diretamente pela UFJ. Ainda existem pendências quanto aos procedimentos, por 

este motivo os processos encontram-se parados no CGA. A coordenação está em contato 

com a PRPG para que esses problemas sejam resolvidos o quanto antes. Após a secretaria 

Micaeli Prado informou ao prof. William Silva que já orientou o discente Josimar em 

relação ao seu pedido de diploma. g) Migração do programa no sistema CAPES: Foi 

definido em reunião da PRPG para aguardar o fim da avaliação quadrienal para realizar 

a migração no sistema. Os técnicos da CAPES informaram que pode ocorrer problemas 

e perda de dados no processo de migração institucional, que pode acarretar em sérios 

problemas na avaliação. h) Solicitações de aproveitamento de créditos: As mesmas 

estão sendo analisadas diretamente na secretaria e na coordenação. Como é fluxo contínuo 

as mesmas são recebidas quase semanalmente, não justificando permanecer com 

processos parados para aguardar reuniões. Muitos processos encontram-se parados no 

CGA por excesso de trabalho no setor. Caso surja alguma situação em caráter excepcional 

a mesma será trazida para reunião do colegiado. i) Edital PRPG/UFJ para reembolso 

de publicações: Fica prevista a aplicação de até R$ 9.000,00 (nove mil e 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 j) Minuta para 

afastamento de servidores para qualificação. Foi enviada por e-mail aos docentes, mas 

a coordenação não obteve retorno com contribuições. Se tendo até amanhã para enviar as 

contribuições para a PRPG, caso haja alguma contribuição na minuta de afastamento que 

a encaminhe a coordenação, que a encaminhe até a data de amanhã, horário do almoço, 

que a mesma será organizada e encaminhada ao prof. Edésio Reis. k) Fórum ANPEGE: 

Relato sobre o ENANPEGE. Na última semana aconteceu o ENANPEGE, começou no 

https://conepe.ufj.edu.br/
https://copg.jatai.ufg.br/


dia 10/10 e finalizou no dia 15/10, foi um evento 100% online, com a realização de 30 

mesas redondas, conferências, 73 grupos de trabalho. Foi contratada uma empresa para 

organização, mas a mesma não estava preparada devido ao grande fluxo de trabalhos, 

ocorreu uma série de problemas em alguns GT’s, mas o evento ocorreu da melhor maneira 

possível. Na sexta-feira ocorreu a assembleia final, das 14h as 21hs, sendo discutido 

alguns temas, dentre elas o pagamento da anuidade, sendo proposto o pagamento de 

acordo com o conceito do programa, será realizado uma consulta jurídica sobre o assunto. 

Foram relatados documentos produzidos em GT’s, e documentos em defesa da 

universidade da pós-graduação. Também foi realizada a eleição da nova gestão da 

ANPEGE, na qual foi aprovada a chapa do prof. Adão Oliveira, vinculado a UFT, o qual 

possui trabalhos conjuntos com o prof. Eguimar Chaveiro, e já participou de atividades 

com o mesmo no programa. l) Pagamento da Anuidade ANPEGE: Devido à retirada 

de cobrança do processo seletivo, o programa não possui mais recurso de Taxas, não 

havendo mais como realizar o pagamento da anuidade. Assim foi solicitado que a 

instituição providencie o pagamento das anuidades, visto que não é possível pagar com 

recursos PROAP. Até o momento não tivemos retorno para esta demanda. m) Outros 

informes: Sobre o recurso PROAP foi questionado sob a possibilidade de empenho para 

manutenção de equipamentos, sendo respondido que essa demanda foi encaminhada pelo 

prof. João Cabral, o qual respondeu que será visto a questão dos orçamentos por não ter 

as três empresas, apenas uma. Sendo os orçamentos para reposição de uma peça das 

sondas multiparâmetros. O prof. Alécio Martins informou que mudou o procedimento de 

compras e serviço de terceiros, mudando a faixa de inegiblidade de R$ 8.000,00 para R$ 

50.0000,00, e há uma série de documentos novos a serem inseridos, não exige-se mais os 

3 orçamentos, mas é necessário a tomada de preços. A coordenação ainda está aprendendo 

sobre o novo processo. Foi pedido ao prof. João Cabral que verificasse a demanda sob o 

empenho de manutenção de equipamentos. A profa. Maria José Rodrigues propôs que 

caso não se utilize o recurso que possa ser feito mais um livro pelo programa.  

2. Apreciação da ata de agosto de 2021: 

Foi realizada a retirada deste ponto de pauta. A mesma será passada juntamente com a 

ata de outubro na próxima reunião.  

3. Processo seletivo 01/2022 - Homologação das Inscrições:  

As homologações precisam ser divulgadas na data de hoje, devido ao período de recurso, 

e as bancas de avaliação precisam ser divulgadas até o dia 27/10/2021, devido a uma 

norma da instituição que estabelece a divulgação com antecedência para que possa dar 



prazo para recursos. Posteriormente foi projetada a planilha em excel, informando que 

houve 47 candidatos inscritos, sendo 14 da linha 1, os demais candidatos foram da linha 

2, com um volume maior de candidatos para o doutorado. Ocorreu uma maior quantidade 

de inscritos por cota, e em relação a suficiência em língua estrangeira o certificado poderá 

ser apresentado até o dia 06/12/2021, antes do resultado final do processo seletivo. Após 

foi projetada a lista de homologações para o mestrado e doutorado, com observação sobre 

a entrega do certificado de suficiência até o dia 06/12/2021.  Posteriormente foi colocada 

em discussão a homologação do processo seletivo, foi discutido o item 4 das observações, 

passando a ter a seguinte redação: “Não apresentar os certificados de suficiência em 

línguas estrangeira dentro do prazo determinado do edital 005/2021 (até 06/12/2021) 

implica na desclassificação do candidato, independente dos resultados das demais 

etapas”. Colocada em votação a homologação das inscrições, estas foram aprovadas por 

unanimidade. Durante a conferência dos documentos, alguns candidatos que fizeram 

mestrado possuíam o histórico indicando a disciplina de inglês, alguns programas ao 

invés de pedir a suficiência colocam a disciplina na matriz curricular, sendo obrigatória a 

disciplina de inglês instrumental. Alguns históricos não possuíam a informação sobre a 

suficiência, sendo necessário que o candidato apresente a declaração ao programa.  

4. Processo seletivo 01/2022 - Formação das bancas de avaliação e definição de 

cronograma para provas orais: 

Foi informado que as bancas foram organizadas de forma que preferencialmente o 

docente que o candidato informou como primeira opção de orientador estivesse presente. 

Algumas bancas ficaram com 7 candidatos, e algumas com até 9. Sendo proposto que as 

entrevistas ocorram apenas em uma tarde, mas com possibilidade de mudança por parte 

da banca. Em edital está determinado o período de 04/11 a 19/11/2021 para avaliação de 

projetos e análise curricular, e de 22/11 a 30/11/2021, para realização das provas orais, 

podendo marcar as bancas entre os dias 22 e 30/11/2021.  Foram estabelecidas 06 bancas 

de avaliação, 2 da linha 1 e 4 da linha 2, sendo a banca 1 realizada no dia 22/11/2021 às 

14:00h e composta pelos docentes Frederico Augusto Guimarães Guilherme, Márcia 

Cristina da Cunha, Raquel Maria de Oliveira, Hildeu Ferreira da Assunção e Pedro França 

Júnior; a banca 2  no dia 23/11/2021 as 13:30hs, composta pelos docentes Alécio Perini 

Martins, João Batista Pereira Cabral, Wellmo dos Santos Alves e Elis Dener Lima Alves; 

a banca 3 no dia 29/11/2021 as 13:30hs, composta pelas docentes Lana de Souza 

Cavalcanti, Suzana Ribeiro Lima Oliveira e Regina Maria Lopes; a banca 4 no dia 

24/11/2021 às 13:30h composta pelos docentes Maria José Rodrigues, Márcio Rodrigues 



Silva, Eguimar Felício Chaveiro e Ana Cristina da Silva; a banca 5 no dia 24/11/2021 

composta pelos docentes Evandro César Clemente, Sedeval Nardoque e Rosana Alves 

Ribas Moragas; e a banca 6  no dia 22/11/2021 as 13:30hs, composta pelos docentes 

Dimas Moraes Peixinho, William Ferreira da Silva e  Mainara da Costa Benincá. Os 

documentos serão envidos para cada banca via e-mail. Colocada em votação a 

composição das bancas, estas foram aprovadas por unanimidade. 

5. Outros assuntos: O tempo de coordenação dos docentes Alécio Martins e Maria José 

Rodrigues se encerra em janeiro/2022, já sendo encaminhado ao prof. William Silva, 

diretor da Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos da UFJ, a solicitação do 

encaminhamento do processo de escolha da nova coordenação, pois pelo regulamento ela 

deve ser feita via unidade. Em breve os docentes serão chamados para a reunião sobre 

esse assunto. A universidade está encaminhando as atividades de retorno administrativo 

presenciais, por conta de algumas particularidades pessoais em relação a filhos, o 

atendimento da secretaria continua remoto. 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 15h10min, 

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 à gravação 

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

graduação em Geografia da Universidade Federal de Jataí. 

  


