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ATA COPG-REJ 03 /2020 - PPGGEO/2020

                                                                                  1ª reunião Extraordinária do PPGGeo

Data:  12/05//2020

Horário: 14h00min a 17h00min

Local: Reunião realizada via google meet

 

Pauta:

1. Informes da PRPG;
2. Informes da ANPEGE;
3. Informes gerais, da chefia da UAEEGEO e demais apresentações;
4. Aprovação de Atas de dezembro de 2019 e março de 2020;
5. Implementação de Bolsas e Portaria 34/20;
6. Solicitação da discente Sheyla O. G. Birro;
7. Discussão sobre atividade à distância;
8. Abertura de edital de seleção;
9. Comissão interna de criação e revisão de regulamentos internos;

10. Formação de grupos de estudo ANPEGE;
11. Pagamento da anuidade da ANPEGE;
12. Seminário de autoavaliação;
13. Emissão de certificados para bancas;
14. Outros assuntos.

 

Presentes: Alécio Martins; Dimas Peixinho; Eguimar Chaveiro; Evandro César Clemente;
Ivanilto José de Oliveira; João Batista Cabral; Maria José Rodrigues; Márcia Cristina da
Cunha; Márcio Silva; Pedro França Junior; Suzana Oliveira; William da Silva; Anibal
Tannuri; Sheyla Birro.

 

1. Informes da COPG:

Foi informado pelo prof. Alécio Martins que a reunião seria em caráter extraordinário por não ter
ocorrido a reunião do mês de abril, devido à ocorrência da pandemia do COVID-19, havendo a
necessidade desta reunião. Nesta quinta-feira (14/05) ocorrerá uma reunião dos coordenadores
de Pós-graduação para discutir as atividades à distância. 1º - Durante a reunião da Coordenação
de Pós-graduação com os coordenadores, foi informado que a tendência é que as aulas não
retornem oficialmente este semestre. Sobre a possibilidade de realização de aulas a distância foi
pedido que se aguardasse o posicionamento da Reitoria da Universidade e da CAPES. 2º -
Ocorreu uma reunião no dia 12/03/2020 do prof. Edésio Reis com a CAPES, sendo o foco da
reunião a avaliação do relatório Sucupira.  Sendo informado que existe uma forte tendência de
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extinção ou junção dos programas com conceito 3. 3º - Sobre o recurso PROAP o modelo será
mudado, o cálculo não deve ser focado no número de alunos e não se tem previsão de liberação
do recurso.  Ainda não ocorreu a migração dos programas da UFG para UFJ, enquanto isso, a
Pós-graduação continua dependendo da PRPG/Goiânia para a maioria das atividades, e caso
aconteça a mudança dos programas para a UFJ antes da liberação do recurso PROAP, o mesmo
deverá vir direto para Jataí.  4º - O envio do relatório Sucupira de 2019 foi adiado para
05/06/2020, este tempo extra, devido ao adiamento, será utilizado para atualizar os arquivos de
publicação de livros, sendo pedido pelo prof. Alécio Martins que os arquivos digitais ou impressos
dos livros sejam deixados com a coordenação. O relatório SUCUIPIRA de 2020 deverá ser
encaminhado para a CAPES até o final de janeiro de 2020, o preenchimento deve ocorrer em
dezembro de 2020.  Após foi informado a importância de se manter o currículo lattes atualizado e
sempre que os docentes publicarem em livros devem encaminhar uma cópia scaneada para o
PPGGeo. A partir de julho o sistema será aberto novamente e ao que tudo indica terá que ser
inserido todas as publicações de livros do quadriênio que não haviam sido inseridas antes. 5º -
Sobre a internacionalização, a CAPES não considera publicação internacional e intercâmbio
discente como internacionalização. Sendo sugerido que se foque no desenvolvimento e inserção
regional do programa, principalmente os programas com conceito 3 e 4. 6º - Em relação aos
PNPD’s a CAPES está estudando um novo modelo para lançar em breve, por enquanto o sistema
está aberto apenas para mudanças de dados ou prorrogação, mas a tendência é que seja extinto
em programas com conceito 3 e 4.  7º - Foi encaminhado um e-mail questionando sobre a portaria
34 da CAPES. Em reunião do FORPROP Centro-Oeste foi discutida a falta de transparência na
CAPES na distribuição e gestão de bolsas, que não disponibilizou uma planilha nacional, com o
quantitativo de bolsas para todos os programas, apenas por instituição. O uso do termo bolsa
empréstimo não existe em nenhum regulamento da Pós-graduação e esteve nessa portaria, estas
seriam bolsas vigentes que após a conclusão do discente ela não pode ser passada a outro
discente, sendo a bolsa perdida. O PPGGeo não possui nenhuma bolsa empréstimo.  8º - Sobre o
processo seletivo é possível que sejam abertos editais a partir de julho, mas é preciso considerar
que não sabemos quando se iniciará o segundo semestre (ou quando será reiniciado o primeiro
semestre em caso de cancelamento). Deve-se pensar em um edital com o máximo de etapas
online, deixando a data da prova presencial, do resultado e da matrícula em aberto. 9 º - O prof.
Edésio Reis pediu para que se visse a possibilidade de oferta das disciplinas online, foi
encaminhado pela coordenação aos docentes um formulário para os professores que estão
ofertando disciplinas esse semestre. Durante a reunião alguns coordenadores relataram que
tentaram realizar as aulas online, mas alguns alunos não possuem a estrutura necessária para
esse tipo de atividade (como a internet, por exemplo, alguns alunos usam apenas dados do
celular, dificultando a participação em chats online longos). No PPGGeo ainda não foi realizado
esse levantamento, apenas para a disciplina do prof. William Ferreira. Caso as aulas ocorram,
todos os alunos devem estar de acordo, e o plano de ensino da disciplina precisa ser adaptado e
submetido novamente á coordenação. Foi sugerido que se discuta estratégias para o calendário
caso as medidas de isolamento social se estendam. 10º - Em relação ao prazo dos discentes, a
CAPES lançou uma portaria permitindo a prorrogação de bolsas de mestrado e doutorado por até
três meses. Essa prorrogação impede a implementação de novas bolsas, enquanto estas
estiverem ocupadas. Os prazos de defesa são decididos por cada programa via regimento. A
PRPG/Jataí deverá fazer uma resolução prorrogando o prazo de qualificação, considerando que
muitos regimentos, como o do PPGGeo, não preveem a prorrogação. Para defesas, a sugestão é
que o programa aceite os pedidos de prorrogação dentro dos prazos previstos em regimento. 11º
- Sobre as atas de defesa o prof. Edésio Reis informou que não se deve mudar a instituição,
manter UFG/Regional Jataí. As bancas realizadas por web deve-se apenas mudar o local da
banca para realizada por videoconferência com acesso público. 12º - Serão instalados Datashow
fixos em todas as salas do prédio da Pós-graduação. As reservas devem ser feitas com
antecedência na coordenação do PPGGeo, que providenciará a reserva junto á PRPG.

2.  Informes ANPEGE:

1º- Ocorreu uma reunião online da ANPEGE com todos os coordenadores de Pós-graduação do
país, se tendo participado desta reunião o prof. Alécio Martins e a profa. Maria José Rodrigues.
Em relação aos informes gerais estão sendo articulados representantes das áreas de
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humanidade na CAPES e no CNPQ para formar um “grupo de pressão” para combater/reagir aos
sucessivos golpes sofridos pela área. A sugestão da ANPEGE foi que se entre com demandas
judiciais (aproveitando o setor jurídico dos sindicatos) para que a CAPES se manifeste, como no
caso da portaria 34. A tendência é que para as próximas avaliações as diretrizes venham “de
cima” via portaria, o que representa um grande risco para os programas, sobretudo da área da
humanidade. A ANPEGE fará um levantamento junto aos programas sobre as bolsas para montar
uma planilha com um panorama nacional, pois a CAPES se recusa a divulgar estes dados.
Ocorreu a marcha virtual pela ciência e pela vida no dia 07/05/2020, organizado pela SBPC, o
aviso foi encaminhado pela coordenação do PPGGeo dia 04/05/2020. A lista de representação
no CNPq ainda não foi divulgada. 2º- Foi lançado o edital do prêmio CAPES Tese, com
inscrições até o dia 29/05/2020. Cada programa poderá inscrever uma tese, selecionada por
comissão interna. Em consulta ao colegiado, o professor Dimas Peixinho se disponibilizou a
participar da comissão. Posteriormente a coordenação convidou as professoras Márcia Cunha e
Maria José Rodrigues para integrarem a comissão, estabelecida por portaria de 60h da
UAEEGEO. Concorreram duas teses defendidas em 2019 dos discentes Wellmo Alves e Josie
Agricola. Após a seleção interna os discentes serão comunicados sobre a decisão, com
documentação enviada pela coordenação do programa. A comissão deve encaminhar o resultado
até 26/05/2020. 3º- O conselho consultivo foi reduzido de 17 para 12 representantes, de acordo
com o número previsto no regimento. A presidência da ANPEGE apresentou uma proposta
fragmentada, sendo reduzida no final para quatro áreas temáticas, com três representantes em
cada, sendo elas: Geografia Humana, Geografia Física, Ensino, e Tecnologias. Foi realizada uma
consulta aos docentes do programa por e-mail, mas nenhum demonstrou interesse em participar.
Para que o programa não ficasse sem nenhuma indicação o prof. Alécio Martins enviou o seu
nome para a área de Geotecnologias. 4º- Sobre as atividades a distância, não existe uma
recomendação específica da CAPES, apenas para a realização de defesas (comunicado
02/2020). Deve ser regulamentado por cada instituição em conjunto com os programas, mas a
maioria dos coordenadores que se manifestaram na reunião demonstraram preocupação com
relação aos prazos e a manutenção dos alunos na Pós-graduação, pois já existe evasão em
alguns programas. Foi sugerido que a questão seja discutida em cada colegiado, com
levantamento das condições técnicas e financeiras dos alunos para realização de atividades à
distância, além de características específicas de cada disciplina. A ANPEGE fará um
encaminhamento para que a CAPES se manifeste sobre a questão. 5º- A ANPEGE fará um
levantamento com todos os programas sobre a quantidade de bolsas definida para cada um na
portaria 34/2020, bem como a quantidade de bolsas cortadas, para se tentar entender como foi
realizada a distribuição. A CAPES não liberou oficialmente nenhuma planilha, nem os cálculos
realizados. Foi ressaltado que a categoria de “bolsa empréstimo” não existe nenhum regulamento
da CAPES e que a questão pode ser judicializada. 6º- A presidência da ANPEGE pretende
formar dois grupos de estudo: a) Financiamento na Pós-graduação; b) Impactos da nova BNCC.
Foi proposto um terceiro grupo sobre Produção e divulgação científica.  7º - A atual gestão teve
acesso á contabilidade apenas em março e logo devem entrar em contato para regularizar a
situação dos programas. A questão será mais bem discutida no fórum de coordenadores onde se
devem propor alternativas de pagamento da anuidade considerando o atual cenário financeiro 8º-
O fórum de coordenadores está previamente agendado para os dias 12-13/07/2020 durante o
ENG em São Paulo, mas o evento foi cancelado. O fórum deve acontecer online e as datas e
programação serão divulgadas em breve. 9º- Existe uma tendência para que os eventos previstos
para 2020 ocorram em 2021 e que os previstos em 2021 ocorram em 2022, o que ainda será
discutido. O ENG e a ENANPEGE podem ocorrer em datas próximas. A realização do seminário
de pesquisadores e da ENANPEGE deve ser discutida no fórum de coordenadores e a tendência
é que o evento ocorra em João Pessoa. Após foi discutido entre o colegiado a respeito das
atividades e disciplinas à distância. E informado que a FAPEG ainda não se pronunciou sobre a
possibilidade de prorrogação de projetos e bolsas.

3.  Informes gerais, da chefia da UAEEGEO e demais apresentações:

1º- Nos meses de abril e maio ocorreram três bancas virtuais no programa, sendo uma de
mestrado e duas de doutorado, com aprovação via e-mail. A experiência tem sido positiva,
embora ainda com algumas dificuldades técnicas, onde será avaliado o uso da plataforma RNP,
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que facilitará a avaliação do discente. Apenas uma banca de qualificação foi suspensa,
considerando a opção dos membros por fazê-la de forma presencial. Todos os demais prazos
estão sendo devidamente cumpridos. 2º- Os processos de aproveitamento de crédito são
realizados diretamente no SEI, com ciência do orientador. A solicitação é conferida na
coordenação e posteriormente aprovada. É importante lembrar que disciplinas obrigatórias não
são aproveitadas, exceto Formação do Pensamento Geográfico para alunos do doutorado sem
graduação em Geografia e que tenham cursado mestrado no programa. Posteriormente foi
discutido sobre a possibilidade de discentes cursarem disciplinas em outras IES e a expansão do
número de créditos aproveitados, e a necessidade de alteração de regimento caso haja demanda
da expansão do número de créditos.

4. Aprovação de Atas de dezembro de 2019 e março de 2020:

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
nas atas de dezembro de 2019 e março de 2020, sem nenhuma sugestão foi colocado em
votação e aprovado por  08 votos favoráveis e 03 abstenções. Após será feita uma revisão final da
redação para publicação. Foi informado pelo prof. Alécio Martins que ocorreu um problema com o
áudio da reunião de fevereiro, devido a isso a ata não ficou pronta a tempo para a reunião, mas
será encaminhada na próxima reunião.

5. Implementação de Bolsas e Portaria 34/20

No ano de 2019 houve o bloqueio da CAPES para implementação de novas bolsas, ocorreu um
primeiro desbloqueio quando os programas de Pós-graduação foram divididos em programas 4+
e 4-, alguns programas tiveram bolsas liberadas, o PPGGeo não teve bolsas liberadas nesse
período. Em dezembro o discente do doutorado Adalto Braz, procurou a coordenação informando
que havia conseguido um trabalho e desistiria da bolsa. Posteriormente houve um edital de
classificação caso a CAPES liberasse as bolsas. Foi enviado um recurso ao prof. Laerte
Guimarães que faria o recurso da instituição, as bolsas foram liberadas apenas em 13/03/2020, a
partir da portaria 34/20. Conforme a portaria 34/20 da CAPES foram definidas para o PPGGeo
10 bolsas de mestrado, perda de duas bolsas, e 5 bolsas de doutorado, ganho de uma. Esta
portaria tem sido amplamente questionada pela falta de transparência da CAPES quanto aos
critérios. Pode ser que ocorram mudanças, mas sem boas expectativas. A portaria não menciona
nada sobre PNPD, o programa consta com três bolsas no sistema, do Hudson Rocha, da Mariana
Crepaldi e da Kaila Pereira, sendo que as duas últimas bolsas encerraram em 2019, não sendo
possível fazer alterações no sistema do PNPD, apenas mudar dados bancários ou realizar
prorrogações. Foi informado sobre a possibilidade de prorrogação da bolsa do Hudson Rocha.
Das 10 bolsas de mestrado seis encontram-se implementadas para a turma ingressante de 2019:
Pollyana Godoi, Rafael Gomes, Ione Candido, Sabrina Carlindo, Naiane Martins e Elifer Braga.
Foram implementadas quatro bolsas após o processo seletivo 02/2020: Guilherme Santos,
Antônia Nascimento, Carine Cabral e Anna Ligia Coelho. Houve um erro por parte da
PRPG/Goiânia na implementação da bolsa da discente Anna Ligia Coelho, que segundo o Itamar
Paulino seria corrigido no início de maio. Das cinco bolsas de doutorado, uma encontra-se
implementada para a discente Tatiane Rodrigues da turma de 2017 (até março de 2021) e foram
implementadas quatro novas bolsas: Ana Karoline, Francisco Tomaz, Karine Lopes e Iolanda
Lopes, conforme edital 02/2020. A coordenação solicitou a todos os bolsistas com vínculo
empregatício dentro das normas da portaria conjunta da CNPq/CAPES 01/2010 enviassem uma
declaração com anuência do orientador.

6. Solicitação da discente Sheyla O. G. Birro

A discente Sheyla Birro enviou ao e-mail de todos os docentes do programa uma solicitação para
revisão dos processos seletivos para implementação de bolsas. Na ocasião a coordenação
respondeu informando que a solicitação deveria ser feita via SEI. A discente registrou o processo
em 23 de abril (Processo SEI 23070.018835/2020-40), encaminhado para parecer da comissão
de acompanhamento discente. Após foi aberto para que a discente Sheyla Birro se pronunciasse,
a qual informou que colocou suas justificativas no processo via SEI, e se sentiu prejudicada com o
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edital que sobrepôs o dela, e que o edital o qual ela participou deve ter preferência sobre o edital
posterior. Posteriormente foi aberto para debate, no qual a profa. Maria José Rodrigues informou
sobre a abertura do edital, sobre o mesmo, e sobre a solicitação da discente. Após o prof. William
Silva realizou a leitura do parecer da comissão de acompanhamento discente, informou que a
comissão avaliou a documentação enviada, e que ocorreram três pareceres individuais, os quais
formaram o parecer final. Segundo o parecer do prof. João Cabral, não há dispositivos no edital
2019 que deixe claro que ele seria impugnado pelo lançamento de um novo edital, sendo o
parecer favorável ao deferimento da solicitação da discente. Para o prof. Hudson Rocha embora
exista a indicação de que aconteceria um segundo edital não há a impugnação do edital de 2019
em função do lançamento do edital de 2020, sendo o parecer favorável ao deferimento da
solicitação da discente. Sendo o parecer do prof. William Ferreira, que devido ao item 5.3 do
edital estar informando que seria aberto um novo edital, isto seria um indicativo que o edital teria
um prazo de validade estabelecido, sendo indicado que se encaixasse em casos omissos
devendo ser levado a apreciação do colegiado, e discutido no mesmo. Após foi realizada a leitura
do parecer da comissão, sendo este favorável ao deferimento da solicitação da discente Sheyla
Birro, salvo o melhor juízo da coordenadoria e do colegiado do PPGGeo. Após foi aberto para
debate no colegiado, ocorrendo comentário do prof. Ivanilton Oliveira sobre a situação do edital e
da discente, após o prof. Dimas Peixinho perguntou sobre se o edital havia passado no colegiado
ou lançado pela coordenação, sendo respondido que foi lançado pela coordenação. O prof.
Márcio Silva perguntou se existe bolsa para ser implementada a discente, e caso não exista, qual
seria a solução, sendo respondido que haveria de cancelar o edital de 2020, e implementar as
bolsas aos discentes do edital de 2019, e posteriormente lançar um novo edital. Foi informada a
realização de uma consulta a PRPG/Jataí, ao prof. Edésio Reis, o qual não viu nenhum problema
em relação aos dois editais, e que consultaria o setor jurídico. Após o prof. Alécio Martins projetou
a resolução Nº001/2019, e o prof. João Cabral informou sobre o art. 7º da resolução sobre a
preferência no processo de implementação de bolsas aos discentes com matrículas mais antigas
do programa, sobre as duas bolsas serem implementadas para o edital de 2019, e comentou
sobre seu parecer. Posteriormente o prof. Alécio Martins comentou sobre o edital, abriu
novamente para debate, sendo comentada a possibilidade de solicitação de um parecer do setor
jurídico, sendo necessário se pedir vistas do processo. Após foi comentado que deveria ser visto
se ocorreria o cancelamento do edital de 2020 e o cancelamento de duas bolsas implementadas,
o segundo ponto que as bolsas só foram disponibilizadas em março/2020, e que estes alunos que
perderem as bolsas poderiam entrar com outro processo. Após o debate foi informado que se
teria dois encaminhamentos, o primeiro de se votar o parecer realizado pela comissão de
acompanhamento discente ou o pedido de vistas pelo colegiado, após a profa. Suzana Oliveira
pediu vistas do processo, o qual será encaminhado ao setor jurídico, após o parecer ele será
encaminhado para comissão de acompanhamento discente e o parecer da comissão será
colocado em votação no colegiado.

7. Discussão sobre atividade à distância

Foi discutido o interesse do colegiado em manter atividades a distância durante o período de
isolamento social, sendo comentado pelo prof. Alécio Martins que no levantamento realizado
apenas o prof. Pedro França e William Silva informaram que a disciplina poderia acontecer de
forma integral de modo online. Após o prof. William Silva comentou sobre a ministração da sua
disciplina a distância. Posteriormente foi discutido como formalizar as aulas junto á instituição. E
sendo discutido que a realização de levantamentos de pesquisa com coleta de dados foi
prejudicada pela suspensão das atividades. Aberto para debate foi comentado sobre o
empréstimo de livros, sobre a questão de que caso haja o cancelamento do semestre, como seria
reposto as aulas, tema que será discutido na reunião com os coordenadores de Pós-graduação.
Após foi colocado em consulta ao colegiado a possibilidade das disciplinas ou parte das mesmas
serem de forma online, se tendo seis disciplinas neste semestre, Estatística aplicada à análise
geográfica (ministrada pela profa. Márcia Cunha), Formação do Pensamento Geográfico
(ministrada pelo prof. William Silva), Metodologia da Pesquisa (ministrada pelo prof. Pedro França
Júnior), Geotecnologias aplicadas à Modelagem e Análise Geográfica (professores Alécio Martins
e Márcio Rodrigues), Gestão e Monitoramento em Ambiente Aquático e Terrestre (prof. João
Cabral), Geografia do cerrado (ministrada pelo prof. Dimas Peixinho). Os professores William
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Silva e Pedro França Júnior comentaram que poderiam realizar a disciplina de modo online, os
prof. Dimas Peixinho, Márcia Cunha e João Cabral e Alécio Martins informaram não ser possível
ministrar a disciplina integralmente de forma online. Posteriormente foi colocado em votação que
parte das disciplinas ocorram de forma online, sendo aprovado por nove votos a favor e uma
abstenção. Foi informado que ao se manter as atividades de ensino, será necessário elencar as
atividades prioritárias, como as de campo e de laboratório, será levantado com os alunos quais
deles necessitam realizar atividades em campo e atividades de pesquisa que possam ser
atendidas minimamente durante o período de isolamento. Foi pedido aos docentes que fiquem
atentos com o levantamento de dados em campo, pois não se possui previsão de quando o
transporte estará regularizado novamente, o que pode impactar o levantamento de dados em
épocas sazonais e específicas. Sendo pedido que casos semelhantes a estes fossem
encaminhados à coordenação, que irá ver o que é possível viabilizar com a PRPG.  Após foi
comentado sobre a necessidade de formalização das orientações com os discentes ingressantes
em 2020.

8. Abertura de edital de seleção

Foi informado que durante o levantamento de dados do relatório SUCUPIRA foram encontradas
algumas vagas ociosas no programa que impactam no equilíbrio entre linhas, e na relação de
orientações por professor. Foi informado que foi realizado um esboço de um edital o qual foi
encaminhado aos docentes, após foi aberto para debate para se discutir se o programa deve
abrir o edital, sendo discutido o tempo médio de defesa, e a necessidade do calendário oficial da
UFJ. Posteriormente foi colocado em votação que não ocorra a abertura do edital, sendo
aprovado por 10 votos favoráveis e 01 abstenção.

9. Comissão interna de criação e revisão de regulamentos internos

Foi informado que a portaria da comissão interna de criação e revisão de regulamentos está
vencida, e que há a necessidade de formação de uma nova comissão, sendo a comissão formada
anteriormente pelos professores Alécio Martins, Dimas Peixinho e os discentes Danilo Melo e
Francisco Tomaz (suplente). Após foi sugerido que se mantivesse a comissão e aberto para
candidatura dos docentes, o prof. Evandro Clemente colocou seu nome a disposição. Após a
reunião, o professor Cabral se disponibilizou a também integrar essa comissão. Foi pedido ao
discente Aníbal Tannuri que veja com os discentes a indicação de um representante discente, pois
o colegiado está sem representação discente após a conclusão do discente Francisco Tomaz.

10. Formação de grupos de estudo ANPEGE

A ANPEGE está formando três grupos de estudos, que deve acontecer de forma virtual, e
encontros presenciais no caso de fóruns. O primeiro grupo seria “Financiamento na Pós-
graduação, o segundo grupo “Impactos da nova BNCC” e o terceiro grupo é sobre produção e
divulgação científica e tecnológica. Foi consultado se algum docente gostaria de se interessar de
algum dos três grupos de estudo, no qual os professores Suzana Oliveira e Evandro Clemente se
interessaram em participar do grupo 2. A nova reunião da ANPEGE seria amanhã a tarde, sendo
remarcada para sexta-feira, as 14 horas, caso algum docente a mais queira participar da
comissão poderá encaminhar o nome posteriormente.

11. Pagamento da anuidade da ANPEGE

Foi discutido sobre como será realizado o pagamento da anuidade da ANPEGE, devido ao
programa não ter mais o recurso de TAXAS provindo das inscrições do processo seletivo, sendo
pedido que fossem realizadas sugestões, sendo sugerido cobrar novamente taxa de inscrição
com um valor simbólico, e que seja visto esta questão com a direção.

12. Seminário de autoavaliação

Foi informado que a plataforma para fechamento do quadriênio deve ser preenchida até o final de
janeiro, sendo sugerido que se realize no mês de dezembro um seminário de auto avaliação do
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programa, com a participação dos alunos e professores. Após o prof. João Cabral sugeriu a
realização de palestras online, com a participação de convidados docentes de instituições
vizinhas, sendo pedido que sugestões de nomes e temas sejam encaminhados a coordenação
para organização de um calendário. Na última semana de dezembro ocorrerá uma reunião sobre
a avaliação quadrienal do programa. Foi encaminhado aos docentes um e-mail sobre o cadastro
no SIEC de um projeto com o título de 10 anos do programa de Pós-graduação da UFJ:
Percursos, percepções e perspectivas do conhecimento sobre o cerrado. O prof. Alécio Martins
informou que foi discutido em 2018 um projeto de acompanhamento dos egressos, sugerido pela
profa. Rosana Moragas, o qual foi estruturado pelo prof. Alécio Martins, sendo cadastrados todos
os discentes bolsistas, estes serão procurados para contribuir. Será realizado um levantamento de
dados dos egressos para fazer um mapeamento do que os egressos estão fazendo e onde estão.
Está sendo visto a possibilidade de se realizar um podcast, convidando egressos do programa, o
orientador, especialistas na área e pessoas da comunidade, com tempo de 40-50 minutos, este
projeto será viabilizado a partir do mês de junho.

13. Emissão de certificados para bancas

O prof. Alécio Martins informou que os alunos solicitaram emissão de certificados de participação
em bancas, anteriormente foi discutido no colegiado e decidido que não seria feito. Porém a
demanda ainda continua, sendo debatida a certificação visando aumentar o público nas defesas.
Após foi colocado em votação a certificação online dos discentes que assistirem as bancas de
qualificação/defesa, colocado em votação foi aprovado por 07 votos favoráveis ,02 contrários e 03
abstenções.

14. Outros assuntos

Ocorrerá reunião da ANPEGE e PRPG essa semana, posteriormente será enviado um e-mail com
os informes. Será realizada uma nova reunião quando se tiver a resposta do setor jurídico em
relação à solicitação da discente Sheyla Birro. Não havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o
coordenador do programa de Pós-graduação em Geografia, Alécio Perini Martins, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a sessão às 17h00min, da qual, para constar, eu, Micaeli
Prado Soares, Encarregada Operacional do programa de Pós-graduação em Geografia, lavrei a
presente ata em 12 de maio 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.

 

Documento assinado eletronicamente por Eguimar Felício Chaveiro,
Orientador, em 25/06/2020, às 14:43, 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 25/06/2020, às 14:45, 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 Marcia Cristina Da Cunha,
Professora do Magistério Superior, em 25/06/2020, às 14:46, 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 25/06/2020, às 16:31, 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,
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Professora do Magistério Superior, em 25/06/2020, às 17:08, 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 02/07/2020, às 13:09, 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 1401987 e o código CRC DFAC1B1E.

Referência: Processo nº 23070.021715/2020-20 SEI nº 1401987
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