
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - REGIONAL JATAÍ

ATA COPG-REJ 01/2021 - PPGGEO/2021

 

Data:  11/02/2021

Horário: 14h00min a 17h00min

Local: Reunião realizada via google meet

 

 

PAUTA

1. Informes

2. Apreciação da ata de dezembro de 2020

3. Seminários da pós-graduação

 4. Bancas de qualificação de mestrado e doutorado

 4.1. Valdir Specian (Processo SEI 23070.003753/2021-81)

4.2. Pollyana de Godoy Borges (Processo SEI 23070.001590/2021-01)

5. Bancas de defesa de doutorado

 5.1. Divino José Lemes de Oliveira (Processo SEI 23070.004971/2021-33)

 5.2. Tatiane Rodrigues de Souza (Processo SEI 23070.006419/2021-80)

6. Solicitações de prorrogação de prazo

 6.1 Silvaci Gonçalves Santiano Rodrigues (Processo SEI 23070.001697/2021-41)

 7. Relatórios parciais e finais de bolsistas

8. Processo interno de recredenciamento – resultado final

9. Nova composição do quadro docente do PPGGeo

10. Homologação das inscrições – Processo seletivo 2021

11. Composição das bancas avaliadoras – Processo seletivo 2021

 12. Retificação do cronograma de divulgação de resultados – Processo seletivo 2021

13. Formação de comissão de bolsas para o edital FAPEG 001/2021
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 14. Edital interno de bolsas – FAPEG

15. Outros assuntos
 

Presentes:  Alécio Perini Martins; Ana Cristina Silva; Dimas Moraes Peixinho; Elis Alves; Evandro
César Clemente; Hildeu Ferreira da Assunção; João Batista Pereira Cabral; Márcia Cristina
Cunha; Maria José Rodrigues; Pedro França; Regina Maria; Suzana Ribeiro Lima Oliveira; Wellmo
Alves; Willian Ferreira da Silva.

 

PAUTA

O prof. Alécio Perini Martins deu início a reunião informando a inclusão do Processo
23070.006595/2021-11, qualificação de doutorado – Alexandre Eduardo Santos. Colocado em
votação a inclusão foi aprovado por unanimidade. O docente Frederico Guilherme justificou sua
ausência, pois estaria em aula, e os docentes Ivanilton Oliveira e Eguimar Chaveiro justificaram a
ausência, pois estariam em reunião da IESA e banca, respectivamente.

 

1. Informes:

1.1) Empenho PROAP e Taxas: Conforme informado pela PROAD todos os empenhos foram
pagos, com exceção do auxílio da professora Márcia Cunha cujo processo está parado no SEI, já
sendo realizado algumas cobranças junto à PROAD, mas sem retorno. Após o prof. Alécio Martins
perguntou a docente se ela já havia recebido, e a mesma informou que não. Será realizada uma
nova cobrança sobre o pagamento á PROAD. As prestações de contas de alguns artigos que já
foram realizadas, todas as notas fiscais foram anexadas, faltando em alguns processos apenas o
certificado da tradução. Também foi realizado o pagamento da anuidade da ANPEGE.

1.2) Plataforma Sucupira e avaliação quadrienal: A coordenação tem até o dia 10/03/2021
para encaminhar a prévia do relatório SUCUPIRA para análise da PRPG/Jataí, posteriormente até
23/03/2021 para encaminhar a versão corrigida/final, a qual será realizada uma última análise pela
PRPG/Jataí. O prof. Alécio Martins informou que estava organizando o relatório e entraria em
contato individualmente com os docentes, caso necessite de dados adicionais. E informou que
ocorreram mudanças na plataforma SUCUPIRA, tanto para o texto da proposta quanto para
inclusão de destaques, e caso necessário também procurará os docentes individualmente. 1.3)
Semestre 01/2021 e proposição de disciplinas: O semestre provavelmente se iniciará em
05/04/2021, embora ainda não tenha um calendário da PRPG/Jataí. Os interessados em ministrar
disciplinas devem enviar para coordenação à proposta de plano de curso, dias/horários/períodos,
quantidade de vagas (alunos regulares e alunos especiais) até dia 22/02/2021. Posteriormente o
horário e o edital para alunos especiais serão enviados para aprovação via e-mail. O prof. Alécio
Martins informou que entrará em contato individualmente com os docentes sobre a questão das
disciplinas da matriz que ainda não foram ofertadas.  E pediu que os docentes ficassem atentos
na questão de se priorizar disciplinas que não foram ofertadas, evitando repetir disciplinas, pois
ainda se tem muitos alunos precisando de crédito. 1.4) Mudança da reunião de 17/03/2021 para
12/03/2021 – A reunião ordinária de 17/03/2021 será convocada como reunião extraordinária no
dia 12/03/2021, pois é necessário adiantar a divulgação do resultado final para aprovar os
recursos e distribuir as orientações, necessário para o edital da FAPEG. Também é necessário a
aprovação do edital interno de bolsas CAPES. 1.5) Palestra seminário de avaliação PRPG: A
PRPG/Jataí está organizando o seminário de avaliação Com o Professor Antônio Carlos de
Barros Correa no dia 24/02/2021 às 15hs, com o tema “Estado atual da Pós-graduação em
Geografia e o caso do PPGGeo/Jataí”.  Para esse evento a coordenação informou a necessidade
de dois professores do programa sendo um mediador e um para suporte técnico, no qual o prof.
João Cabral se dispôs a participar. 1.6) Aula pública da disciplina de seminários: No dia
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12/02/2021 às 19h, será ministrada a aula pública da disciplina de seminários, pela Prof. Dra.
Dirce Maria Antunes Suertegaray. A transmissão ocorrerá pelo YouTube no canal da PRPG/Jataí.
Foi pedido pela coordenação a divulgação do evento entre os discentes, e se possível os
liberarem para assistir a aula pública.  g) Outros informes: A profa. Márcia Cunha informou que
recebeu o livro para primeira correção, a mesma foi realizada e retornada à editora, e que se está
finalizando a parte de diagramação e registro, logo a publicação estará pronta. Quando a docente
receber as cópias físicas entrará em contato para disponibiliza-las. Em relação ao empenho de
pagamento dos livros á editora, após o material estar pronto será informada a PROAD para que
ela realize o pagamento.

2. Apreciação da ata do mês de dezembro:

O professor Alécio Martins informou que a ata foi enviada com uma semana de antecedência para
o colegiado por e-mail, após ele abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo
colegiado na ata de dezembro de 2020, sem nenhuma sugestão foi colocado em votação e
aprovada por 9 votos e uma abstenção.

3. Seminários da pós-graduação:

O prof. Alécio Martins informou que o Seminários I está agendado para o período de 22 a 26 de
fevereiro de 2021, das 19h às 22h. O mesmo será um evento em formato virtual com inscrições
abertas e transmissão pelo YouTube, com emissão de certificados com carga horária de 20h aos
participantes. Será realizada uma banca por dia, divididas por áreas temáticas, com a
participação de dois professores convidados em cada banca, os quais irão avaliar os discentes.
Cada banca  terá duração máxima de 45 minutos, sendo 15 minutos para apresentação do
discente e 15 minutos para arguição de cada membro da banca.  As atividades serão moderadas
pelos professores Alécio Martins e Márcia Cunha. Na sala do Stream Yard deverão permanecer
apenas os discentes que irão apresentar no dia, os avaliadores, e os professores da disciplina.
Os demais deverão assistir via Youtube, sem abertura de sessão de perguntas para os ouvintes.
O controle de frequência será feito via lista no chat do canal do Youtube. Após o prof. Alécio
Martins apresentou a seguinte programação: Dia 22/02/2021 – Educação e Geografia: Banca:
Profa. Dra. Priscylla Karoline de Menezes – UFPE; Prof. Dr. Daniel Mallmann Vallerius – UFT.
Discentes: 19:00 – 19:45 Wânia Ferraz Barbosa (mestrado), 19:45 – 20:30 Francisco Tomaz de
Moura Júnior (doutorado), 20:30 – 21:15 Belarmino Ferreira dos Santos Neto (doutorado). Dia
23/02/2021 – Geografia, tecnologia e ambiente: Banca: Profa. Dra. Simone Marques Faria
Lopes – UFJ; Prof. Dr. Elis Dener Lima Alves – IFGoiano/Ceres. Discentes: 19:00 – 19:45 Wesley
Carmo Ramos (mestrado), 19:45 – 20:30 Karine Lopes (doutorado). Dia 24/02/2021 – Geografia
Agrária, Regional e do Trabalho: Banca: Prof. Dr. João Cleps Júnior – UFU/Uberlândia; Prof.
Dr. Dênis Castilho – UFG/Goiânia. Discentes: 19:00 – 19:45 - Anna Lígia Alves Coelho
(mestrado), 19:45 – 20:30 – Josy Carla da Silva Pena (mestrado), 20:30 – 21:15 – Marggie
Vanessa Serna Felipe (mestrado), 21:15 – 22:00 – Diôgo Rodrigues da Silva (doutorado). Dia
25/02/2021 - Geografia Urbana: Banca: Profa. Dra. Iara Soares França – UNIMONTES; Prof. Dr.
Vitor Koiti Miyazaki – UFU/Pontal. Discentes: 19:00 – 19:45 – Larissa Souza Macêdo (mestrado),
19:45 – 20:30 - Antônia Maria Nascimento Silva (mestrado), 20:30 – 21:15 - Lorena Ferreira de
Souza (mestrado), 21:15 – 22:00 - Rosiane Correa Guimarães (doutorado). Dia 26/02/2021 –
Bacias Hidrográficas e Conservação: Banca: Profa. Dra. Jussara dos Santos Rosendo –
UFU/Pontal; Prof. Dr. Vandervilson Alves Carneiro – UEG/Anápolis. Discentes: 19:00 – 19:45
Guilherme Alves da Silva Santos (mestrado), 19:45 – 20:30 Patrícia Tinoco Santos (doutorado)
20:30 – 21:15 Marcelo Divino Ribeiro Pereira (doutorado). Após a divulgação do evento com a
profa. Dirce Maria Antunes Suertegaray será enviado o link do evento.

4. Bancas de qualificação de mestrado e doutorado:

4.1.  Valdir Specian (Processo SEI 23070.003753/2021-81);

Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação do discente Valdir Specian, com o
trabalho intitulado “Camponeses no Cerrado goiano: de resistências acuadas ao protagonismo
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socioambiental”. A banca será composta pelos docentes Eguimar Chaveiro (presidente); Márcia
Cunha (Membro interno); Adão Oliveira (UFT/Membro Externo); e como suplentes Alécio Martins
(Membro interno); Ana Carolina Marques (UEG/Membro Externo). A ser realizada no dia
18/02/2021 às 09h de acordo com o formulário, porém foi solicitada uma mudança no horário,
para as 17h. O discente anexou o relatório de qualificação no sistema, cumpriu 25 créditos em
disciplinas, e estágio docência, falta apresentar as atividades complementares.

4.2 Pollyana de Godoy Borges (Processo SEI 23070.001590/2021-01);

Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação 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); Luzia Souza (UFJ/Membro externo); e como
suplentes Pedro Júnior (Membro interno); Cristiano Coelho (UFJ/Membro externo). Realizada no
dia 11/02/2021 às 08h. A discente anexou o relatório de qualificação no sistema, cumpriu 16
créditos em disciplina e realizou estágio docência, falta apresentar as atividades complementares.

4.3 Alexandre Eduardo Santos (Processo SEI 23070.006595/2021-11);

Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação do discente Alexandre Eduardo Santos,
com o trabalho intitulado “ Os usos do território e a criação de municípios no Nordeste de Mato
Grosso”. A banca será composta pelos docentes Dimas Peixinho (presidente); Denise Elias
(UECE/Membro externo); Magno Silvestri (UFMT/Membro Externo), e como suplentes William
Silva (Membro interno); Júlia Adão Bernardes (UFRJ/Membro externo). A ser realizada no dia
26/03/2021 às 14h. O discente anexou o relatório de qualificação no sistema, cumpriu 25 créditos
em disciplina, mas não consta a entrega de relatórios de estágio docência e atividades
complementares, mas não são impeditivos para qualificação.  Colocado em votação em bloco os
pedidos de banca de qualificação, estes foram aprovados por 11 votos favoráveis.

5. Bancas de defesa de doutorado:

5.1. Divino José Lemes de Oliveira (Processo SEI 23070.004971/2021-33);

O pedido de banca do discente Divino José Lemes de Oliveira foi retirado da pauta, o discente
anexou a tese no sistema, a cópia de e-mail comprovando submissão dos dois artigos, cumpriu
28 créditos em disciplinas, realizou estágio docência, porém não apresentou relatório de
atividades complementares, devendo todos os créditos na defesa devem estarem integralizados.
Posteriormente a votação da banca será enviada por e-mail juntamente com a banca da discente
Giovana que está finalizando os documentos para marcar a banca.  Sendo os dados da banca:
Título:   O cooperativismo como agente de organização sócio-espacial do município de Iporá-GO.
Banca: Professores Dimas Peixinho (presidente); William Silva (Membro interno); Eguimar
Chaveiro (Membro interno); Manoel Calaça (UFG/Membro externo); Marluce Souza (IFG/Membro
externo). Suplentes: Maria José Rodrigues (Membro interno); Ronei Lima (UFR/Membro externo).
Data/Horário: 17/03 às 14h.

5.2. Tatiane Rodrigues de Souza (Processo SEI 23070.006419/2021-80);

Foi realizada a leitura do pedido de banca de defesa da discente Tatiane Rodrigues de Souza,
com o trabalho intitulado “A contribuição do Ensino de Geografia na formação de sujeitos no
contexto da Educação do Campo”. A banca será composta pelos docentes Evandro Clemente
(presidente); Angela Katuta (UFPR/Membro externo); Silvia Fernandes (UNESP/Membro externo);
Rosana Moragas (UFJ/Membro externo); Sedeval Nardoque (Membro interno), como suplentes
João Cabral (Membro interno); Adriano Oliveira (UFG/Membro externo). A ser realizada no dia
05/03/2021 às 14h. A discente anexou a tese no sistema, assim como os comprovantes de
publicação de 2 artigos, cumpriu os créditos em disciplina, apresentou relatório de estágio
docência e de atividades complementares. Colocada em votação a banca de defesa de
doutorado foi aprovada por 11 votos favoráveis.
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6. Solicitações de prorrogação de prazo:

6.1 Silvaci Gonçalves Santiano Rodrigues (Processo SEI 23070.001697/2021-41);

Foi informado pelo relator prof. Alécio Martins que a discente Silvaci Gonçalves Santiano
Rodrigues cadastrou corretamente o processo no SEI, dentro do prazo regular, do qual constam
atestados de saúde e parecer favorável do orientador. Entre os motivos, a discente alega que
“Solicito prorrogação em função de problemas de saúde. Fui diagnosticada com três problemas
que, segundo os médicos podem estar relacionados. Contudo, embora esteja em tratamento,
ainda não consigo exercer as atividades, as quais estão paralisadas desde o dia 7 de outubro
por conta principalmente por baixa da visão no olho direito provocada por Oclusão Venosa da
Retina (OVR), por motivos ainda em investigação, mas já em tratamento. Fui diagnosticada
também com microangiopatia, com suspeita de doença embulogenica. E por fim, diagnosticada
com Transtorno de Ansiedade, já em tratamento. Esses problemas têm impossibilitado o
desenvolvimento do trabalho, que já está em fase de finalização.” A discente solicita 06 meses
de prorrogação, até 28/08/2021, que é o prazo máximo previsto em regimento como “prorrogação
adicional” para discentes de doutorado.  Sendo o parecer realizado pelo prof. Alécio Martins que
considerando a documentação apresentada pela discente, à gravidade dos problemas de saúde
relatados nos atestados e relatórios médicos, e o parecer favorável do orientador Professor
Sedeval Nardoque, ele se manifestou favorável à solicitação da discente. Deixando registrado em
ata, que esta é a última possibilidade de prorrogação prevista em regimento e que o não
cumprimento dos prazos deve acarretar no processo de desligamento da discente.
Colocado em votação o pedido de prorrogação foi aprovado por 13 votos favoráveis.

7. Relatórios parciais e finais de bolsistas:

O prof. Alécio Martins informou que o programa apresenta como bolsistas CAPES de mestrado
os discentes Pollyana, Rafael, Ione, Sabrina, Naiane, Elifer que apresentaram o relatório final, e
Antônia, Ana Lígia, Carine, Guilherme que apresentaram o relatório parcial. Como bolsistas
CAPES de doutorado a discente Tatiane que apresentou o relatório final; e os discentes Ana
Karoline, Tomaz, Iolanda e Karine que apresentaram o relatório parcial. Em relação aos bolsistas
FAPEG, apenas é realizado o acompanhamento, mas eles devem apresentar o relatório final para
a FAPEG, sendo bolsistas FAPEG os discentes Mariza, Danilo, Vilson, Guilherme e Washington,
a discente Íria não apresentou relatório. Após foi passada a palavra para os membros da
comissão de acompanhamento discente, na qual o prof. William Silva informou que todos os
bolsistas CAPES possuem indicação de aprovação dos relatórios, em alguns casos há a
necessidade de apresentação de documentos, pois segundo as normativas internas do programa
e da CAPES há a necessidade de anexar ao relatório o comprovante de endereço atualizado,
comprovando que o discente reside no município sede do programa, a declaração de vínculo
empregatício ou a declaração da inexistência do vínculo empregatício, necessitando que seja
cobrado dos discentes estes documentos. Sendo o parecer favorável à aprovação dos relatórios
com exceção da discente Ana Lígia que apresentou um comprovante de endereço de outro
município. Após foi aberto para debate, e sugerido pela coordenação que considerando que
alguns documentos importantes não foram apresentados que se encaminhe a cobrança em um
prazo de sete dias, reencaminhe posteriormente para a comissão e aprove o relatório na reunião
de março. Após foi debatido a questão da mudança de cidade devido à pandemia, sendo
sugerido que o discente apresente a justificativa nesse caso.  Posteriormente foi encaminhado
que se entre em contato com os bolsistas para apresentarem os documentos em 7 dias, com
justificativas caso necessário, e posteriormente os documentos serão encaminhados a comissão
de bolsas, onde a avaliação dos relatórios será feita na reunião de março, colocado em votação o
encaminhamento foi aprovado por 10 votos favoráveis.

8. Processo interno de recredenciamento – resultado final:

O prof. Alécio Martins projetou o resultado do edital 003/2020, informou que o resultado final foi
encaminhado para todos os docentes do programa que fizeram a inscrição no processo de
recredenciamento, com os pareceres enviados individualmente. Ocorrendo apenas o recurso do
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prof. Pedro Júnior que obteve o recredenciamento indeferido no resultado final, por contas de
atraso na divulgação de material publicado em livro pela editora, o professor apresentou a
justificativa e os documentos, e a comissão elaborou o parecer do recurso, que foi favorável.
Todos os docentes permanentes credenciados até 2020, com exceção do prof. Maurício Bolzan,
encaminharam a documentação, que foi conferida. Após conferência da pontuação da planilha de
produção, das atividades  profissionais e de  orientações, todos os docentes tiveram a pontuação
de recredenciamento sendo estes: Eguimar Chaveiro (Mestrado e Doutorado), João Cabral
(Mestrado e Doutorado), Alécio Martins (Mestrado e Doutorado), Ivanilton Oliveira (Doutorado),
Lana Cavalcanti (Mestrado e Doutorado), Evandro Clemente (Mestrado e Doutorado), Sedeval
Nardoque (Doutorado), Dimas Peixinho (Mestrado e Doutorado), Hildeu Assunção (Doutorado),
Márcia Cunha (Mestrado), Frederico Guilherme (Mestrado e Doutorado), Raquel Oliveira
(Mestrado e Doutorado), Maria José Rodrigues (Mestrado e Doutorado), Suzana Oliveira
(Mestrado), Pedro Júnior (Mestrado), William Silva (Mestrado). O prof. Márcio Silva (Mestrado e
Doutorado) encaminhou o recredenciamento como docente colaborador, pois ele deseja realizar o
desligamento do programa, e possui algumas orientações vigentes. Aberto para debate, sem
nenhum questionamento, colocado em votação o resultado final do processo de
recredenciamento, este foi aprovado por 12 votos favoráveis. O prof. Alécio Martins informou que
assinou o documento final de recredenciamento, mas a comissão responsável pelo
recredenciamento foi composta pelos docentes Alécio Martins, Evandro Clemente, Dimas
Peixinho e William Silva.  

9. Nova composição do quadro docente do PPGGeo:

O prof. Alécio Martins projetou a composição do corpo docente para o quadriênio de 2021/2024,
sendo 12 docentes no doutorado: Eguimar Chaveiro, João Cabral, Alécio Martins, Ivanilton
Oliveira, Lana Cavalcanti, Evandro Clemente, Sedeval Nardoque, Dimas Peixinho, Hildeu
Assunção, Frederico Guilherme, Raquel Oliveira e Maria José Rodrigues. Com indicativo de
descredenciamento em dois anos para os docentes Ivanilton Oliveira e Sedeval Nardoque. O
processo de credenciamento do programa pode ser feito em fluxo contínuo, sendo o
recredenciamento feito no final do quadriênio, com as normativas em revisão devida as mudanças
de normas na CAPES. É preciso que o programa fique atento na manutenção da exigência
mínima de 12 docentes no programa, pois ocorrerá o descredenciamento de dois docentes.  No
mestrado se tem 15 docentes credenciados, sendo o mínimo segundo a CAPES de 10 docentes,
sendo eles: Alécio Martins, Dimas Peixinho, Eguimar Chaveiro, Elis Dener Alves, Evandro
Clemente, Frederico Guilherme, João Cabral, Lana Cavalcanti, Márcia Cunha, Maria José
Rodrigues, Pedro Júnior, Raquel Oliveira, Suzana Oliveira, Wellmo Alves, William Silva. Em
relação aos docentes colaboradores o programa possui 4, sendo permitido pela CAPES 30% do
corpo docente, no total de 4,5 professores, estando dentro do limite, sendo eles: Ana Silva,
Ariovaldo Oliveira até a defesa da discente Mariza, Márcio Silva, Regina Lopes. Docentes
formados em outras áreas, é permitido pela CAPES 30% do corpo docente, no total de 4,5
professores, se tendo 3 docentes, estando dentro do permitido, sendo eles: Frederico Guilherme,
Hildeu Assunção e Wellmo Alves.

10. Homologação das inscrições – Processo seletivo 2021

O prof. Alécio Martins informou que o programa recebeu no processo seletivo 41 inscrições, e
informou que ocorreu um maior volume de inscrições para o doutorado, e na linha de pesquisa 2.
Ocorreu um número significativo de candidatos sem o exame de suficiência em língua estrangeira,
o que é requisito do edital. A partir da homologação preliminar se teve 4 inscrições de recursos,
uma relativa a entrega de documentos em relação a ordem estabelecida do edital e as demais em
relação a suficiência em língua estrangeira, um dos candidatos teve o recurso deferido porque
apresentou o certificado de suficiência em língua estrangeira. Sendo projetado a lista dos
discentes com as inscrições deferidas e indeferidas, aberto para debate a homologação das
inscrições, foi informado que se teve 31 candidatos deferidos (15 de mestrado e 16 de doutorado)
e 10 indeferidos. Colocado em votação a homologação das inscrições do processo seletivo de
2021, esta foi aprovada por 13 votos favoráveis.  
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11. Composição das bancas avaliadoras – Processo seletivo 2021:

Foi informado que devido a avaliação do processo seletivo ser remota, houve alteração nas
etapas de avaliação, sendo avaliado o projeto escrito, a análise curricular para composição do
resultado final e a prova oral. Estão sendo organizadas as bancas de avaliação, de forma que a
mesma banca avaliadora avalie o projeto do discente e faça a etapa de entrevista e conferência
da documentação da análise curricular, com os orientadores pretendidos e por área temática.
Sendo a banca 1 - composta pelos docentes Alécio Martins, João Cabral, Frederico Guilherme,
Hildeu Assunção e Pedro Júnior, com 4 candidatos de mestrado e 3 de doutorado. Banca 2 -
Suzana Oliveira, Lana Cavalcanti, Regina Lopes, com 4 candidatos do mestrado e 3 do
doutorado. Banca 3 - Maria José Rodrigues, Márcio Silva, Rosana Moragas, com 2 candidatos do
mestrado e 3 do doutorado. Banca 4 - Dimas Peixinho, William Silva, Evandro Clemente, com 3
candidatos do mestrado e 4 do doutorado. Banca 5 - todos os candidatos indicaram o prof.
Eguimar Chaveiro como orientador, a banca será composta pelos docentes Eguimar Chaveiro,
Ana Cristina, Márcia Cunha, com 2 candidatos do mestrado e 3 do doutorado. Aberto para
debate, foi informado que os docentes da banca ficarão responsáveis por abrir as salas no google
meet, para realização das entrevistas, com o retorno da data e composição das bancas até
12/02/2021. Em relação aos projetos e currículos, após a confirmação da banca os mesmos serão
encaminhados aos docentes, a análise curricular será de 15-26/02/2021, no dia 26 será divulgado
o link com o horário e sala virtual, na página do programa, e será encaminhado por e-mail aos
candidatos. Colocado em votação a composição das bancas esta foi aprovada por 12 votos
favoráveis.

12. Retificação do cronograma de divulgação de resultados – Processo seletivo 2021:

O prof. Alécio Martins informou que é necessário alterar o cronograma de divulgação dos
resultados por conta do edital FAPEG, sendo  encaminhado junto com o e-mail da convocação o
edital de bolsas de mestrado e doutorado da FAPEG, o qual é destinado somente para discentes
ingressantes no ano de 2021. A FAPEG tinha 218 bolsas de mestrado e 101 bolsas de doutorado
para distribuição, ela fez a distribuição de bolsas de acordo com a quantidade de programas de
cursos de Pós-graduação em cada instituição, sendo liberado para a UFJ duas bolsas de
mestrado para cada programa, e duas de doutorado. Será feita uma seleção interna, a
coordenação encaminhará o resultado para a PRPG/Jataí, que encaminhará o nome dos bolsistas
e a justificativa do processo seletivo à FAPEG. A FAPEG analisará e liberará o cadastro no
sistema OPP FAPEG, sendo o cadastro realizado pelo orientador. A UFJ possui até o dia
31/03/2021 para entregar a manifestação de interesse e o primeiro lote dos bolsistas, e um
segundo lote até 31/05/2021, o problema em enviar os dados  no segundo lote é que a
PRPG/Jataí pode redistribuir as bolsas entre os programas da UFJ, ou o segundo lote pode
demorar para ser implementado, pois geralmente a FAPEG  leva até 3 meses com a
documentação. O resultado parcial será publicado pela FAPEG em 13/04/2021, e o resultado final
em 22/04/2021, com limite de inclusão das propostas pelo orientador até o dia 06/05/2021. Os
nomes dos discentes precisam ser enviados á PRPG/Jataí até o dia 25/03/2021, com o
cronograma atual do programa, o resultado seria liberado dia 19/03/2021, se tendo  apenas uma
semana para todos os trâmites, incluindo os recursos, o que não daria tempo, devido a isso se
tem a necessidade de alteração da divulgação do processo seletivo. Após foi sugerido que o
resultado da classificação preliminar seja em 08/03/2021, dias 09 e 10/03/2021 para interposição
de recursos, no dia 12/03 será feita a reunião do colegiado para organizar o resultado final, que
será divulgado até dia 15/03/2021, com o nome dos orientadores, e a matrícula dos ingressantes
em 18 e 19/03/2021.  Colocado em votação a alteração do cronograma no edital, esta foi
aprovada por 12 votos favoráveis.

13. Formação de comissão de bolsas para o edital FAPEG 001/2021:

O prof. Alécio Martins informou que são necessários para a formação de comissão de bolsas para
o edital FAPEG 04 docentes e 01 discente, o edital não fala em titulares e suplentes, mas sendo o
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coordenador o presidente da comissão. Após foi aberto para os docentes se inscreverem para
participar da comissão, sendo então ela composta pelos docentes: Alécio Martins, Wellmo Alves,
Ana Cristina, Pedro Júnior e mais um aluno do doutorado. Colocada em votação a comissão de
bolsas para o edital FAPEG 001/2021 esta foi aprovada por 12 votos favoráveis.

14. Edital interno de bolsas – FAPEG

Foi projetado o edital de chamada pública PPGGeo /UFJ nº 01/2021, para classificação de
candidatos às cotas de bolsas de mestrado e doutorado do PPGGeo junto à FAPEG, sendo que o
edital já foi analisado pela PRPG/Jataí. Posteriormente foi apresentado o edital item a item,
sendo: o item 1. Apresentação, 2. Critérios de elegibilidade, 3. Da inscrição e divulgação dos
resultados, 4. Da seleção, 5. Disposições finais. Após foi debatida a questão da distribuição de
bolsas entre os programas, caso não haja candidatos aptos. Aberto para debate sobre o edital,
sem nenhum questionamento, foi colocado em votação o edital interno de bolsas FAPEG, sendo
este aprovado por 12 votos favoráveis.

15. Outros assuntos

O prof. Alécio Martins relembrou sobre a atividade com a profa. Dirce Maria Antunes Suertegaray
amanhã, e informou que no dia 12/03 vai receber virtualmente a profa. Júlia. Foi informado que
logo serão encaminhados os documentos da divulgação do seminário para que os docentes
possam se programar e também fazer a divulgação. 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, Encarregada Operacional do programa de Pós-graduação em
Geografia, lavrei a presente ata em 03 de março 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 Dimas Moraes Peixinho,
Professor do Magistério Superior, em 15/03/2021, às 16:50, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pedro França Junior, Professor
do Magistério Superior, em 15/03/2021, às 16:56, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maria José Rodrigues, Professor
do Magistério Superior, em 15/03/2021, às 16:56, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Hildeu Ferreira Da Assunção,
Coordenador de Pós-graduação, em 15/03/2021, às 17:26, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Joao Batista Pereira Cabral,
Professor do Magistério Superior, em 16/03/2021, às 00:13, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina Da Cunha,
Professora do Magistério Superior, em 16/03/2021, às 13:51, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por William Ferreira Da Silva,
Professor do Magistério Superior, em 16/03/2021, às 22:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Evandro César Clemente,
Professor do Magistério Superior, em 17/03/2021, às 14:34, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por WELLMO DOS SANTOS ALVES,
Usuário Externo, em 18/03/2021, às 16:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Suzana Ribeiro Lima Oliveira,
Professora do Magistério Superior, em 26/03/2021, às 18:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alécio Perini Martins, Professor
do Magistério Superior, em 29/03/2021, às 19:05, 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 1943840 e o código CRC F042C541.

Referência: Processo nº 23070.006999/2021-13 SEI nº 1943840
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