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

ATA COPG-REJ 02 /PPGGEO/2020

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA

Data:  03/03/2020

Horário: 14h00min a 17h00min

Local: Sala do programa de Pós-graduação em Geografia – Campus Riachuelo

 

Pauta:

1.  Informes (Situação financeira e uso de taxas de 2019; Editais de iniciação a
pesquisa e auxílio a eventos; Situação das bolsas CAPES; reunião do Pró-Reitor de
Pós-Graduação com equipe da CAPES em 12 de março; Aula inaugural 01/2020
"Urbanização em áreas de Cerrado" com a Profa. Dra. Beatriz Ribeiro Soares (01 de
abril de 2020 - auditório maior); Informes da secretaria);

2. Homologação final do processo seletivo do 01/2020 e distribuição de orientações;
3. Homologação do resultado parcial do processo seletivo 01/2020 para alunos

especiais;
4. Aprovação de Bancas de qualificação/defesa;
5. Situação da discente Dalila de Jesus;
6. Síntese do preenchimento do relatório SUCUPIRA.

 

Presentes:
Alécio Perini Martins, Evandro César Clemente, João Batista Pereira Cabral, Maria José
Rodrigues, Márcio Rodrigues Silva, Márcia Cristina da Cunha, Suzana Ribeiro de Lima Oliveira,
William Ferreira da Silva  e Anibal Machado Tannuri (representante discente nível doutorado)

1) Informes:

1º) O prof. Alécio Perini Martins deu início a reunião informando sobre a necessidade de gravação
da mesma para posterior confecção da ata, e informou que havia sido decidido no ano anterior
(2019) que as reuniões ordinárias do programa aconteceriam as terças-feiras, e alguns docentes
justificaram sua ausência por terem aulas neste dia, e que foi visto posteriormente que haverá
aulas do programa na terça-feira, onde o colegiado terá que se adaptar com os quóruns das
reuniões, pois o calendário de reuniões já foi aprovado. 2º) A atual Reitoria Pró-tempore e a
COAD informaram que o recurso de taxas que havia sobrado do programa no ano anterior e
recolhido pela universidade, foi disponibilizado no valor de R$ 1.457,54. O dinheiro está disponível
ao programa, porém a coordenação tem acesso ao SCDP somente para a correção de uma
prestação de contas pendente do ano anterior, sendo que esta prestação de contas já foi
resolvida. A coordenação tentará esse acesso via COAD com a Maria Emília visando realizar o
empenho desse recurso, que será disponibilizado para as bancas de qualificação/defesa que já
se tem marcadas, até se obter acesso ao recurso PROAP. Na reunião de instalação da Câmara
Superior de Pesquisa e Pós-graduação (CSPPG), o prof. Edésio Reis informou que a tendência é
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que o valor do recurso PROAP seja o mesmo do ano anterior, porém sem previsão de datas da
disponibilização aos programas. O que o programa tem disponível no momento é o recurso de
taxas, e caso sobre uma quantidade adequada deste recurso o mesmo será utilizado para
pagamento da mensalidade da ANPEGE, visto que as inscrições para o programa este ano foram
gratuitas, e a ANPEGE não pode ser paga com recurso PROAP.

3º) Na semana retrasada ocorreu a reunião de instalação da CSPPG, o prof. Edésio Reis
informou que no dia 12/03/2020 ele tem uma audiência agendada na CAPES, na qual será vista a
questão das bolsas e do recurso PROAP. O programa está com as bolsas “contingenciadas”,
entrarão mais quatro bolsas, passando a se ter seis bolsas de mestrado e quatro de doutorado,
sendo que três bolsas de doutorado estão contingenciadas, e as duas bolsas PNPD
(posteriormente esses números foram alterados pela portaria CAPES 34/2020).  A coordenação
de Pós-graduação informou que passaria uma bolsa de PNPD ao PPGE, porém no sistema
CAPES ainda consta que o PPGGeo possui três bolsas PNPD, não sendo esta transferência
realizada na prática. A CAPES lançou uma nova portaria para redistribuição de bolsas, com
alguns critérios para seleção, posteriormente a CAPES lançará uma lista da situação das bolsas
por programa. Na CAPES o programa ainda faz parte da UFG, o prof. Edésio Reis ainda não
possui acesso como Pró-reitor, e ao se marcar bancas de qualificação/defesa nas atas devem
constar como UFG, o único servidor da UFJ é o prof. Américo Nunes.

4º) O prof. Alécio Perini informou que o prof. Edésio Reis havia marcado reuniões essa semana
com os coordenadores dos programas a respeito do relatório SUCUPIRA, essas reuniões
deveriam começar na presente data, e a do PPGGeo seria amanhã no período da manhã, porém
foi informado por whatsapp que as reuniões dessa semana estariam canceladas e seriam
remarcadas para a próxima semana.  Dia 15/03/2020 será o prazo final para encaminhar o
relatório SUCUPIRA do programa a PRPG, no final de março ele será devolvido para ajuste, com
envio final no dia 09/04/2020. O professor Simério Cruz na reunião da CSPPG informou que os
editais de iniciação a pesquisa e auxílio a eventos estão em fase final de elaboração e será
divulgado em breve, mesmo com o edital não lançado o prazo para submissão no CEP é de até
hoje (03/03/2020), foram enviados e-mails sobre o assunto.

5º) O prof. Alécio Perini havia sugerido que a aula inaugural do programa ocorresse no dia
09/03/2020, com a participação da profa. Patrícia Mirandola, que participará da banca da
discente Cleonice, mas após receber o convite ela entrou em contato informando que estava
assumindo a coordenação da Pós-graduação de Três Lagoas e que estava participando da Pós-
graduação em Campo Grande e não teria tempo para preparar a aula inaugural. A aula inaugural
será realizada no dia 01/04/2020 com a profa. Beatriz Ribeiro Soares, profa. titular da UFU, e o
tema será sobre Urbanização em áreas do cerrado, no Auditório Maior as 19:00 hs,
posteriormente será repassado um e-mail aos docentes, com as informações para facilitar a
inserção no cronograma das disciplinas (esta atividade não ocorreu devido as medidas de
distanciamento social).

6º) Foi informado que ao cadastrar as bancas no SEI os professores tem acesso pela unidade de
origem, após o cadastro da banca elas devem ser encaminhadas para a COPG, pois a secretária
Micaeli só tem acesso a unidade da COPG. Após foi informado que somente em banca de defesa
o aluno assina o formulário e que nas bancas de qualificação não é necessário, as
dissertações/teses e os relatórios devem ser encaminhados ao e-mail da coordenação e não
anexados no SEI. O programa está sem representação discente do mestrado porque o aluno
Tomaz já concluiu, sendo necessária a indicação de um discente do mestrado.

 

2. Homologação final do processo seletivo

Foi informado que houve duas interposições de recursos que foram dos candidatos Gustavo
Araújo de Carvalho e José Gabriel Antunes Assis, no dia de ontem a comissão de recursos se
reuniu acolheu a solicitação dos candidatos realizou a revisão da prova escrita dos dois
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candidatos, mais a revisão da prova oral do Gustavo Carvalho e da avaliação curricular do José
Gabriel. A comissão de recurso emitiu dois pareces no qual decidiu pelo indeferimento dos
pedidos mantendo a nota dos candidatos, não ocorrendo nenhuma alteração no resultado final. O
resultado final será publicado na presente data, sendo que para o mestrado foram aprovados  9
candidatos, sendo 2 candidatos na linha 1 e 7 candidatos na linha 2, com a seguinte classificação:
Anna Lígia Alves Coelho sob orientação do prof. Evandro César Clemente, Antônia Maria
Nascimento Silva sob orientação da profa. Maria José Rodrigues, Luthiane Alves da Silva sob
orientação da profa. Márcia Cristina da Cunha, Josy Carla da Silva Pena sob orientação do prof.
William Ferreira da Silva, Lorena Ferreira de Souza sob orientação do prof. Márcio Rodrigues
Silva, Larissa Souza Macedo sob orientação do prof. Dimas Moraes Peixinho, Marggie Vanessa
Serna Felipe sob orientação do prof. Dimas Moraes Peixinho, Wesley Carmo Ramos sob
orientação do prof. Pedro França Júnior, Wânia Ferraz Barbosa sob orientação da profa.  Suzana
R. L. Oliveira. Após foi aberto para debate, sendo discutido pelo colegiado sobre as duas
orientações possíveis do prof. Dimas Peixinho, e informado o índice de distribuição de orientação,
e que a redistribuição possível seria entre o prof. Dimas e o prof. William devido a característica
dos projetos apresentados.  Após não houve nenhuma sugestão de mudança na distribuição de
orientações pelo colegiado, colocado em votação a aprovação do resultado do processo seletivo
do mestrado, este foi aprovado por 06 votos favoráveis e 02 abstenções.

Para o doutorado foram aprovados 9 candidatos, sendo eles: Francisco Tomaz de Moura Júnior
sob orientação da profa. Lana Cavalcanti, Patrícia Tinoco Santos sob orientação do prof. Alécio
Perini Martins, Karine Lopes sob orientação do prof. Frederico A. G. Guilherme, Marcelo Divino
Ribeiro Pereira sob orientação do prof. João B. P. Cabral, Belarmino Ferreira dos Santos Neto
sob orientação do prof. Evandro César Clemente, Diôgo Rodrigues da Silva sob orientação do
prof. Eguimar Felício Chaveiro, Rosiane Correa Guimarães sob orientação do prof. Márcio
Rodrigues Silva, Thiago Oliveira Lima sob orientação do prof. Hildeu Ferreira Assunção, Bruna
Marquezan Silva sob orientação da profa. Maria José Rodrigues. Após foi aberto para discussão,
sem nenhuma consideração foi colocado em votação, sendo aprovado por 07 votos favoráveis, 01
abstenção.  A lista com os resultados será divulgada no site após a reunião.

 

3. Homologação do Resultado Parcial do Processo Seletivo para Alunos Especiais

Foram ofertadas vagas de alunos especiais para quatro disciplinas, nas quais se obteve 17
alunos inscritos com a documentação correta, sendo que para a disciplina Geotecnologias
aplicadas à modelagem e análise geográfica, ministrada pelos docentes prof. Dr. Alécio Perini
Martins e prof. Dr. Márcio Rodrigues Silva se teve quatro inscritos, para a disciplina de Estatística
aplicada à análise geográfica, ministrada pela docente profa. Dra. Márcia Cristina da Cunha, se
teve três inscritos, para a disciplina de Geografia do Cerrado Docente, ministrada pelo docente
prof. Dr. Dimas Moraes Peixinho, se teve seis inscritos, para a disciplina de Gestão e
monitoramento em ambiente aquático e terrestre, ministrada pelo docente prof. Dr. João Batista
Pereira Cabral, se teve quatro inscritos. Sendo colocado no arquivo para publicação que a
concretização da aprovação depende da quantidade de alunos regulares inscritos em cada
disciplina, com previsão de divulgação da lista para o dia 09 de março de 2020. Colocado em
votação o resultado parcial do processo seletivo para alunos especiais este foi aprovado por
unanimidade.

4. Aprovação de Bancas de qualificação/defesa

O prof. Alécio Perini informou que após a última reunião do colegiado ocorreu o cadastro de mais
duas bancas no SEI, uma banca de mestrado e uma banca de doutorado. Após foi realizada a
leitura da banca de defesa de dissertação da discente Priscila Braga Paiva, com o trabalho
intitulado “Paisagem do bairro setor central parte baixa de Jataí (go): caracterização,
transformação e percepção do espaço urbano” sob orientação da profa. Dra. Maria José
Rodrigues, como membros da banca prof. Dr. Márcio Rodrigues Silva (membro interno) e
profa. Dra. Beatriz Ribeiro Soares (membro externo), e como suplentes prof. Dr. Dimas
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Moraes Peixinho (membro interno) e profa. Dra. Rosana Alves Ribas Moragas (membro
externo). A ser realizada no dia 02/04/2020 as 08:30 hs. Após foi realizada a leitura da banca
de qualificação de doutorado da discente Mariza Souza dias, com o trabalho intitulado “O Papel
dos Projetos de Extensão Universitária na Reprodução Social do Campesinato no Estado de
Goiás”, sob orientação do prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, como membros da banca
profa. Dra. Dinalva Donizete Ribeiro (membro externo) e prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira
(membro externo), e como suplentes prof. Dr. Dimas Moraes Peixinho (membro interno) e profa.
Dra. Cátia Regina Assis Almeida Leal (membro externo). A ser realizada no dia 14/04/2020 as
08:00hs. Colocado em votação as bancas de defesa de mestrado e qualificação do doutorado
foram aprovadas por unanimidade.

Posteriormente foi informado que a única discente que não realizou o pedido de agendamento de
banca foi da discente Íria Oliveira Franco, o caso da discente foi relatado anteriormente, ocorreu
que a mesma havia solicitado prorrogação de prazo, sendo avisado que ela não poderia fazer a
prorrogação para a qualificação, e informado que a discente deveria fazer o agendamento da sua
banca até o dia 09/03/2020.

 

5. Situação da discente Dalila de Jesus

O prof. Alécio Perini informou que não havia nenhuma notícia sobre a discente, e 15 minutos antes
de ocorrer à reunião do colegiado a mesma entrou em contato com ele.  A discente Dalila de
Jesus apresentou problemas semelhantes ao discutido na última reunião com a discente Gleida
Gutielle da Silva Melo, porém ela pediu seis meses de prorrogação e posteriormente mais três
meses adicionais, cumpriu a data de depósito da defesa, defendeu, mas não entregou a versão
final do trabalho e não realizou o pedido do diploma. Ela deve obrigatoriamente entregar a versão
final do trabalho e dar entrada no pedido do diploma até o dia 09/03/2020, ou a mesma entrará
em processo de exclusão. A discente enviou mensagens no whatsapp do prof. Alécio Perini e
informou que estava insegura em relação à versão final do trabalho, o qual a respondeu que ela
teria até o dia 09/03/2020 para realizar a entrega da versão final do trabalho e para entrar com o
pedido do diploma. Caso a discente não realize os procedimentos necessários, entrará em pauta
na reunião de abril somente com a etapa de exclusão da discente. Após foi aberto para debate e
a profa. Maria José informou sobre a situação da discente, e informou da possibilidade de uma
conversa da psicóloga Aurélia com os discentes do programa, o que será visto pela coordenação.

6. Síntese do preenchimento do relatório SUCUPIRA

O prof. Alécio Perini informou que o planejamento será colocado no relatório SUCUPIRA, e que o
relatório apresenta problemas quanto à questão de produção.  Quando ocorreu o desbloqueio das
bolsas de programas com conceito 4 foi usado o índice de produção qualificada, usando o qualis
da CAPES,  e para os programas que estavam abaixo da média da linha as bolsas não foram
desbloqueadas, se dividindo os programas em conceitos 4- e 4+. Devido a produção qualificada
o programa recebeu a nota 4-, posteriormente foi realizado um recurso pela coordenação e o
mesmo foi encaminhado ao prof. Laerte Guimarães, no recurso foi colocado que o programa
possui outras produções, pois o sistema da CAPES não considera a produção de livros, o que
prejudica a área de humanidades, e o programa apresenta uma boa produção em livros.
Posteriormente o prof. Laerte Guimarães respondeu que iria realizar um recurso conjunto para a
instituição e não entrou mais em contato. Para a reunião do dia 12/03/2020 do prof. Edésio Reis
na CAPES a coordenação reforçou a necessidade de se debater sobre a questão das bolsas.
Após foi mostrado a relação da produção geral dos anos de 2017-2019, apresentado a
distribuição da produção dos docentes, sendo informado que a CAPES avalia somente a
produção qualificada que está entre A1 a B2, o sistema qualis de periódico está passando por
uma revisão, onde extrato A foi estendido até o A4, mas ainda não está em vigência. O prof.
Alécio Perini informou que após o vencimento do quadriênio será necessário realizar o
credenciamento/(re)credenciamento no programa, sendo exigida a média de produção em
periódicos de qualis A1 a B2 de um por docente/ano, com o mínimo de três produções, e ao
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menos três orientações de tcc e/ou de iniciação científica para membros permanentes. As
principais demandas no programa são o aumento da produção qualificada em revistas qualis
entre A1 e B2, sendo que esta produção deve ter qualis na área de geografia, e a publicação de
ao menos um capítulo de livro, devendo a média de produção de periódicos do quadriênio dos
docentes ser ao menos de 0,75 (três no quadriênio). Atualmente a média geral do programa é de
1,04 considerando docentes com publicação muito alta, mas está desequilibrada entre membros
do programa e pouco abaixo da média da área de geografia (1,3 artigos por docente). Há a
necessidade de se equilibrar o índice de produção em periódicos entre as linhas de pesquisa, e
de se focar na produção com discentes e egressos do programa. Caso algum docente precise de
auxílio no preenchimento do currículo lattes foi pedido que entrem em contato com o coordenador.
 Após foram apresentadas as demais produções dos docentes e a média de produção do
programa, informado que está ocorrendo um desequilíbrio em relação às orientações, um número
baixo de entradas considerando as vagas ofertadas no mestrado. Houve menos inscrições no
processo seletivo, e posteriormente foi apresentada a média de orientações por docente, sendo
sugerido como uma possível solução a abertura de um edital no meio do ano para preenchimento
de vagas com proposta a ser apresentada na reunião de Abril. Está sendo analisada a
possibilidade de produção de uma segunda edição de um livro com a editora CRV.  O prof. Alécio
Perini informou que se tem como metas gerais dos programas, a internacionalização, que não há
dinheiro pra trazer professores externos, mas podem-se chamar docentes para partição em
bancas por videoconferência, bem como a transmissão de palestras.  Será vista a possibilidade
de disciplina de tópicos especiais em língua estrangeira, pois há o Pós-doutorando Raphael Diniz
fluente em francês, e a discente Marggie Vanessa nativa em espanhol, a qual poderia ministrar um
curso.  A produção artística e cultural é um dos quesitos avaliados, e há a possibilidade de
realização de podcasts, para o aumento da inserção social. A visibilidade do programa pode ser
potencializada com notas em mídias locais, bem como o registro das entrevistas realizadas pelos
docentes do programa.  Foi informada a importância de se retomar o projeto de acompanhamento
de egressos, o qual será reestruturado, bem como a finalização das normas internas. As normas
mais urgentes já foram publicadas, sendo pedido aos docentes que caso percebam que faltam
normativas específicas internas, e a defasagem de alguma norma, que comuniquem a
coordenação. Também foi discutida a possibilidade de se inserir mais disciplinas no período
noturno. Sugestões sobre a internacionalização e sobre a produção artística cultural podem ser
encaminhadas ao e-mail institucional do programa ou no e-mail do prof. Alécio Perini, aberto para
debate foi discutido a situação do programa pelo prof. João Cabral, que reforçou a necessidade
de equilíbrio entre publicações qualificadas e orientações entre os docentes e entre as linhas de
pesquisa. 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 03 de março
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.
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Documento assinado eletronicamente por Márcio Rodrigues Silva, Professor
do Magistério Superior, em 18/05/2020, às 09:29, 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 Marcia Cristina Da Cunha,
Professor do Magistério Superior, em 18/05/2020, 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 Evandro César Clemente,
Professor do Magistério Superior, em 19/05/2020, às 09:36, 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 19/05/2020, às 14:41, 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 Suzana Ribeiro Lima Oliveira,
Professora do Magistério Superior, em 20/05/2020, às 09:17, 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 20/05/2020, às 13:48, 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 20/05/2020, às 23:47, 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 21/05/2020, às 11:09, 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 William Ferreira Da Silva, Diretor,
em 26/05/2020, às 11:51, 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 1326308 e o código CRC D449C4A7.

Referência: Processo nº 23070.009787/2020-07 SEI nº 1326308
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