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

ATA COPG-REJ 03 /2020 - PPGGEO/2020

Data:  23/06/2020

Horário: 09h00min a 12h00min

Local: Reunião realizada via google meet

 

Pauta:

1. Informes;
2. Apreciação da ata do mês de maio;
3. Recursos PROAP 2020 (1ª parcela);
4. Processo SEI 23070.026400/2020-79 – Exposição de motivos e solicitação de

prorrogação de prazo de qualificação do discente Vilson Sousa Queiroz Júnior.

Relatora: Professora Suzana Ribeiro Lima Oliveira;

5. Processo SEI 23070.018835/2020-40 – Solicitação de revisão de bolsas de interesse
da discente Sheyla Olívia Groff Birro – Resultado do pedido de vistas com parecer da
procuradoria federal.

Relatora: Professora Suzana Ribeiro Lima Oliveira;

6. Prorrogação de bolsa do PNPD Hudson Moraes Rocha;
7. Guias para normatização de teses e dissertações do PPGGeo

Relator: Professor Márcio Rodrigues Silva;

8. Instruções normativas da PRPG/Jataí;
9. Outros assuntos.

 

Presentes: Alécio Martins; Dimas Peixinho; Eguimar Chaveiro; Evandro César Clemente;
Frederico Augusto Guimarães Guilherme; Hildeu Ferreira de Assunção; Ivanilto José de
Oliveira; João Batista Cabral; Maria José Rodrigues; Márcia Cristina da Cunha; Márcio
Silva; Mauricio José Alves Bolzam; Pedro França Junior; Suzana Oliveira; William da
Silva; Anibal Tannuri; Sheyla Birro

 

1. Informes

O prof. Alécio Perini Martins deu início a reunião informando sobre a necessidade de inserção de
dois pontos de pauta, sendo o primeiro de Guias e normas do PPGGeo e a Prorrogação de bolsa
PNPD do Hudson Moraes Rocha, colocado em votação foi aprovado por unanimidade; 1º) Será
organizado um seminário interno dos programas de pós-graduação de Jataí sobre auto-avaliação,
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entre os meses de setembro e outubro de 2020, o mesmo provavelmente será online; 2º) A PRPG
enviou os dados dos programas para liberar acesso à Plataforma Carlos Chagas; 3º) Está
ocorrendo um esforço conjunto entre PRPG Jataí e a PROAD para inserir os alunos da Pós-
graduação nos cálculos de recursos das unidades; 4º) Os programas de Pós-graduação de Jataí
devem ser emancipados da UFG na CAPES após a entrega do relatório sucupira; 5º) Foram
alterados os procedimentos para emissão de TECA e Nada Consta em decorrência da
pandemia, agora praticamente todo o processo de finalização de mestrado/doutorado e
solicitação de diplomas é feito via SEI. A secretária do programa Micaeli Prado elaborou um
roteiro com o passo a passo que é enviado após a defesa, mas os discentes e orientadores
precisam ficar atentos aos trâmites e prazos. É necessário que os discentes se responsabilizem
por arrumar os documentos, sendo necessário por parte dos discentes, iniciativa e pro atividade;
6º) Foi aprovada no CONSUNI a flexibilização de atividades de ensino remotas na Pós-
graduação, com a construção de uma instrução normativa; 7º) Está em andamento o projeto de
extensão em comemoração aos 10 anos do PPGGeo, já foram realizadas cinco mesas virtuais e
enviado um questionário para mapeamento de egressos a um grupo de controle de 10 pessoas.
Os questionários serão enviados por turmas, desde os ingressantes em 2009 no mestrado até os
ingressantes em 2017 no mestrado e a partir de 2016 no doutorado; 8º) Em um seminário online
sobre avaliação do relatório SUCUPIRA, foi informado que a coleta de 2020 deve ser encerrada
até dia 20/12/2020. A impressão é de que a DAV deseja implantar logo o novo modelo de
avaliação, que classificou como “disruptivo”. Durante vários momentos da fala indicaram que
estão procurando mais qualidade e menos quantidade, em alusão clara à redução da quantidade
de programas de Pós-graduação;  9º) O sistema de coleta do relatório SUCUPIRA está aberto até
o dia 31/07/2020 para complementação de produções científicas, não sendo possível fazer novos
cadastros, apenas complementar, com destaque para livros e produção técnica e tecnológica.
Nesse período a coordenação deverá complementar todas as informações e anexar
comprovantes dos anos de 2017, 2018 e 2019, sendo importante que todos colaborem enviando
os documentos solicitados;  10º) Em agosto deve ser criado um novo módulo de destaques na
plataforma SUCUPIRA, sendo que os programas deverão destacar as produções mais
significativas de todos os docentes permanentes, além de indicar os egressos de destaque nos
últimos 5 e 10 anos; 11º) As fichas de avaliação de área foram disponibilizadas e serão
estudadas pela coordenação para a composição do relatório final; l2º) Será realizada uma reunião
com a biblioteca no dia 25/06/2020 para discutir a viabilidade de atendimento das demandas da
Pós-graduação;  13º) Haverá uma mostra de trabalhos da Pós-graduação no CONEPE; 14º) Foi
aprovada a normativa 003/2020 para flexibilização de atividades de ensino na Pós-graduação;
15º) A coordenação agendou uma reunião com os discentes na quinta-feira (dia 25/10/2020) às
19h para explicar as normativas, falar sobre as aulas remotas e tirar dúvidas.

2. Apreciação da ata do mês de maio

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
na ata de maio de 2020 sem nenhuma sugestão foi colocado em votação e aprovado por 10 votos
favoráveis.

      3. Recursos PROAP 2020 (1ª parcela)

O prof. Alécio Martins projetou a tabela com os gastos do recurso PROAP discutida por e-mail,
abriu para debate e após a colocou em votação, sendo aprovada por 11 votos favoráveis. Após
ele informou que não se tem previsão de retorno às atividades presenciais, mas solicitou o envio
de demandas até o dia 05/07/2020 para o e-mail institucional do programa. As demandas dos
discentes devem ser encaminhadas pelo orientador, tais como atividades de campo para coleta
de dados da pesquisa em andamento disciplinas com previsão de atividade de campo que
necessitará de diárias, entre outras. Se o programa chegar ao mês de outubro com atividades
ainda suspensas, será necessário estudar outras formas de empenhar o recurso.

4. Processo SEI 23070.026400/2020-79 – Exposição de motivos e solicitação de prorrogação de
prazo de qualificação do discente Vilson Sousa Queiroz Júnior.
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Relatora: Profa. Márcia Cristina da Cunha

Foi relatada a solicitação de prorrogação de prazo de qualificação do discente Vilson Sousa
Queiroz Júnior pela Profa. Márcia Cristina da Cunha, sendo informado que o discente qualificou
em 05/03/2020 e foi reprovado, e teria um prazo de 90 dias para qualificar novamente, o mesmo
teve dengue na reta final, não entregando o relatório. O discente solicitou a prorrogação
apresentando os atestados, exames clínicos e embasado na IN 002/2020, que permite a
prorrogação de qualificação por até 12 meses, seguindo os prazos previstos de prorrogação final
para defesa. Colocado em votação a aprovação da prorrogação, esta foi aprovada por 12 votos
favoráveis. Os discentes do mestrado da turma de 2019 possuem até o mês de setembro para
realizar a qualificação, caso ainda estejam com atividades suspensas à normativa interna da
PRPG permite que estes discentes solicitem a prorrogação de prazo,  sendo que o pedido de
prorrogação deve ser  analisado pelocolegiado do PPGGeo.

5. Processo SEI 23070.018835/2020-40 – Solicitação de revisão de bolsas de interesse da
discente Sheyla Olívia Groff Birro – Resultado do pedido de vistas com parecer da procuradoria
federal.

Relatora: Professora Suzana Ribeiro Lima Oliveira

O prof. Alécio Martins informou que o pedido da discente Sheyla Birro foi apreciado na última
reunião do colegiado, foi relatado o parecer da comissão de acompanhamento discente, porém
ocorreram dúvidas de alguns docentes e da coordenação quanto à questão jurídica do processo,
no qual a profa. Suzana Oliveira realizou o pedido de vistas do mesmo. Sendo o parecer da
Procuradoria Federal recebido no dia 15 de junho de 2020.  Após a profa. Suzana Oliveira
realizou a apresentação e leitura do parecer da Procuradoria Federal, o qual seguiu o
entendimento do prof. William Ferreira, o qual sugeriu o encaminhamento dos autos para a
apreciação do colegiado e o entendimento que o edital de 2019 perdeu a validade com o edital
de 2020.  Após foi aberto para debate entre o colegiado, após o debate foi colocado em votação
o parecer da comissão de acompanhamento discente, sendo que os votos favoráveis ao parecer,
significariam que se cancelaria o edital de 2020 e se implementaria as bolsas pelo edital de 2019,
e os votos contrários ao parecer, seria seguido a recomendação da Procuradoria Jurídica de que
o edital de 2019 não é válido, mantendo a implementação do edital de 2020 feita pela
coordenação, colocado em votação o parecer da comissão este foi reprovado por 08 votos
contrários, 04 abstenções e 01 favorável , se mantendo o edital 02/2020. O prof. Alécio Martins
informou que a discente, caso queira poderá recorrer a PRPG/Jataí.

6. Prorrogação de bolsa do PNPD Hudson Moraes Rocha

Foi informado que o sistema está fechado para cadastro de novas bolsas, substituição de
bolsistas, sendo permitindo apenas mudança de dados bancários e prorrogação de bolsas. No
sistema o PPGGeo consta com três bolsas PNPD’s que são as bolsas encerradas que estavam
com a Kaila Pereira e a Mariana Crepaldi, e a bolsa vigente com o Hudson Rocha. Para as bolsas
encerradas o programa não pode realizar alterações para realizar novos cadastros, pois estão
congeladas. A CAPES está realizando uma revisão das bolsas PNPD’s, com tendência que os
programas 3 e 4 não possuam estas bolsas. O bolsista PNPD Hudson Rocha de acordo com o
regimento possui direito a mais um ano de bolsa, realizou o pedido dentro do prazo. Foi realizada
uma consulta aos docentes da linha 1, montado uma comissão com o prof. João Cabral como
presidente, e os professores Alécio Martins e Pedro França Júnior como membros, os docentes
realizaram pareceres individuais a partir do relatório do bolsista, avaliação na qual foi relatada que
o bolsista cumpriu os requisitos que constam na resolução interna sobre PNPD’s, sendo o parecer
favorável a prorrogação da bolsa de PNPD do bolsista Hudson Rocha por mais 12 meses,
 posteriormente encaminhado a PRPG/Goiânia. Após foi colocado em debate, e posteriormente
colocado em votação, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e 01 abstenção.

7. Guias para normatização de teses e dissertações do PPGGeo
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Relator: Professor Márcio Rodrigues Silva

O prof. Alécio Martins informou que em 2019 foi formada uma equipe para com os profs. Márcio
Silva, Pedro França Júnior e a discente Tatiane Rodrigues, bolsista do doutorado, para elaborar
um guia para normatização de trabalhos de mestrado e doutorado do programa. Foi informado
que o prof. Márcio Silva havia encaminhado na semana anterior o documento, o qual foi
encaminhado no dia 16/06/2020 ao colegiado juntamente com a ata da reunião de maio/2020.
Após o prof. Márcio Silva informou sobre a realização do guia de normatização e a utilização do
mesmo, e pediu aos docentes que ao encontrarem erros encaminhe ao mesmo para correção e
atualização do guia, bem como o envio de sugestões. Após foi aberto para debate, foi informado
que o guia visa um norteamento para os discentes, e ajuda a diminuir a dificuldade de formatação
de trabalhos científicos. Foi sugerido que seja pensada a questão dos trabalhos na forma de
artigos e a importância do guia para a avaliação da CAPES. Após os questionamentos foi
sugerido que se adote o guia e o modelo básico de normas e o disponibilizem na página para os
discentes, assim como outros modelos, ficando a critério dos discentes e docentes a utilização
dos mesmos. Colocado em votação  o guia foi aprovado por 13 votos favoráveis.   Foi informado
caso os docentes possam disponibilizar modelos em capítulos e artigos enviem para que estes
documentos sejam disponibilizados.

8. Instruções normativas da PRPG/Jataí

A PRPG lançou três instruções normativas para esse período de pandemia, sendo que a instrução
normativa PRPG 001 prorroga de 30 para 90 dias a entrega dos exemplares de dissertações e
teses após a defesa para solicitação de diplomas. A instrução normativa PRPG 002 prorroga o
prazo de qualificação, mediante a solicitação do discente com a apreciação do colegiado, com
prazo igual ao permitindo para prorrogação final, ou seja, seis meses para o mestrado e doze
meses para o doutorado, as duas normativas estão disponíveis no site do PPGGeo. A instrução
normativa PRPG 003 foi aprovada na última sexta-feira, o texto está no setor jurídico, a qual deve
ser publicada até o final de semana. Esta normativa flexibiliza as atividades de ensino remoto na
Pós-graduação, os principais pontos desta normativa são que cabe ao docente decidir se
realizará a disciplina por meio remoto, pois deve se ter a adesão do docente, com aval do
colegiado, os discentes devem registrar concordância com a disciplina online, sendo que eles
assinarão um termo de concordância. O aluno que não estiver de acordo pode realizar o
cancelamento da disciplina a qualquer momento desde que o conteúdo não tenha sido encerrado
e a avaliação final realizada. Para os alunos que não desejarem realizar as disciplinas o programa
deverá oferta-la posteriormente de forma presencial. Para os docentes é necessário que se faça a
adequação do plano de ensino prevendo o uso de tecnologias digitais. A PRPG/Jataí está
realizando um calendário, e provavelmente o semestre se iniciará no dia 06/07/2020, para os
docentes que já estão trabalhando com os discentes precisam formalizar essas atividades junto à
coordenação, com o semestre se iniciando a partir de 06/07/2020. O prof. Alécio Martins informou
que era necessário que o colegiado definisse três pontos principais: o 1º sobre o estágio
docência, 2º o cumprimento de créditos, e 3º as disciplinas do semestre. Após foi aberto para
dúvidas sobre as três normativas da PRPG/Jataí, apresentadas anteriormente, e após os
questionamentos, foi informado que sobre o estágio docência a normativa deixa a cargo do
programa a decisão, mas sugerindo que as atividades possam ser liberadas durante esse
período de pandemia, já o regimento interno do programa recomenda o cumprimento do estágio
até a qualificação, mas não o obriga, sendo o estágio obrigatório a todos discentes.
Posteriormente a coordenação sugeriu que a atividade de estágio docência seja flexibilizada e
cumprida até a defesa da dissertação/tese, e para os alunos que sejam docentes de ensino
superior que flexibilize apenas a entrega de um relatório de trabalho comprovando ser professor
do ensino superior e que se conte como estágio docência no período de pandemia, após foi
aberto para debate. Devido ao calendário acadêmico da graduação estar suspenso, foi sugerido
que durante o período em que o calendário acadêmico da graduação esteja suspenso que o
estágio docência seja suspenso, caso a graduação volte de forma online, o estágio docência
deverá ser realizado, colocado em votação foi aprovado por 09 votos favoráveis, 02 contrários e
02 abstenções. Mesmo com as instruções normativas da instituição prorrogando alguns prazos o
regimento coloca que os discentes precisam cumprir todos os créditos em disciplinas até a
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qualificação, se tendo 16 discentes de mestrado e 24 de doutorado que logo qualificarão. Foi
pedido que os docentes informassem aos discentes que qualificarão e não terminaram de cumprir
os créditos que procurassem a coordenação, a informação também será repassada na próxima
quinta-feira (25/06/2020), em uma reunião com os discentes.  Sobre as disciplinas do semestre
de 2020/1 serão ministradas de forma online, as disciplinas de: Formação do Pensamento
Geográfico, estão sendo realizados encontros online na segunda-feira, à tarde. Sendo informado a
necessidade de adequação do plano de ensino e de ser visto com os discentes a forma de
registro da disciplina no SIGAA;   Metodologia de Ensino e Normas Técnicas, que ocorrerá na
terça-feira, à noite, a qual necessitará de adaptação do plano de ensino, e informado que em
ambas as disciplinas serão necessárias às assinaturas do termo de concordância e que se
informe aos discentes o direito a desistência na disciplina antes do término do conteúdo e da
avaliação final. As disciplinas Geografia do Cerrado, Estatística Aplicada a Análise Geográfica,
Gestão e Monitoramento em Ambiente Aquático e Terrestre, serão canceladas e a disciplina de
Gestão de Recursos Hídricos será realizada uma consulta aos discentes, para que as aulas
possam ser realizadas as segundas-feiras à noite a partir de agosto. Foi informado que a
instrução normativa PRPG 003 possibilita a oferta de novas disciplinas, e caso algum professor
tenha proposta de disciplina da matriz ou que se encaixe como tópicos especiais que encaminhe
à proposta a coordenação até o dia 03/07/2020, a qual será enviada para o colegiado para
discussão via e-mail. Para as disciplinas canceladas os discentes serão avisados, e para os
alunos especiais os mesmos poderão realizar a disciplinas que estão matriculados
posteriormente. Após foi colocado em votação e aprovado por 11 votos favoráveis e 03
abstenções.

9) Outros assuntos

 A profa. Maria José Rodrigues relatou o desempenho insatisfatório do seu orientado Elyandro,
ingressante no 2º semestre de 2019, informou que ele não desempenhou as atividades conforme
o cronograma, que o discente não participa das reuniões, não apresenta as justificativas da
ausência, não responde aos e-mails, e não tem apresentado o trabalho, e que o discente a
informou que pensava em desistir, mas não informou mais nada. Após foi aberto para debate, e
informado que o discente não perdeu nenhum prazo regimentar, e recomendado que se registre
todas as tentativas de orientação ao discente, e caso necessário se coloque a orientação do
discente a disposição do colegiado. 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 12h00min, da qual, para
constar, eu, Micaeli Prado, Encarregada Operacional do Programa de Pós-graduação em
Geografia, lavrei a presente ata em 23 de junho de 2020 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.

 

 [UdW1]Verificar a data e colocá-la

Documento assinado eletronicamente por Maria José Rodrigues, Professor
do Magistério Superior, em 14/08/2020, às 08:19, 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 Márcio Rodrigues Silva, Professor
do Magistério Superior, em 14/08/2020, às 10:18, 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 14/08/2020, às 14:21, conforme horário oficial
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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 14/08/2020, às 14:25, 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 14/08/2020, às 14:29, 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 Dimas Moraes Peixinho,
Professor do Magistério Superior, em 14/08/2020, às 14:32, 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 18/08/2020, às 14:03, 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 20/08/2020, às 13:41, 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 Ivanilton José De Oliveira,
Professor do Magistério Superior, em 20/08/2020, às 17:06, 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 1487628 e o código CRC FC0FAA26.

Referência: Processo nº 23070.027246/2020-52 SEI nº 1487628
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