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

ATA COPG-REJ 02 /2021 - PPGGEO/2021

Data:  12/03/2021

Horário: 14h00min a 17h00min

Local: Reunião realizada via google meet

 

1. Informes Gerais:

a. Plataforma sucupira e avaliação quadrienal;
b. Semestre 01/2021;
c. Edital Prêmio ANPEGE melhores dissertações e teses;
d. Edital Prêmio CAPES tese;
e. Outros informes.

 2. Apreciação da ata de fevereiro de 2021;

3. Horário 01/2021;

4. Bancas de qualificação de mestrado:

4. 1Discente: Ione Cândido Silva – Processo SEI 23070.010537/2021-92;

4.2 Discente: Naiane Martins da Silva – Processo SEI 23070.010384/2021-83;

4.3 Discente: Sabrina Carlindo Silva – Processo SEI 23070.010479/2021-05;

5. Bancas de defesa de mestrado e doutorado:

5.1 Discente: Divino José Lemes de Oliveira - Processo SEI 23070.004971/2021-33;

5. Discente: Jordana Rezende Souza Lima – Processo SEI 23070.008912/2021-34;

5.3 Discente: Elifer Braga de Souza – Processo SEI 23070.010316/2021-14.

6. Solicitações de prorrogação de prazo:

6.1 Discente: Íria Oliveira Franco de Abreu – Processo SEI 23070.010963/2021-26

Prazo solicitado: 12 meses até 09/03/2022.

Orientador: Fred – parecer favorável.

6.2 Discente: Vilson Sousa Queiroz Júnior – Processo SEI 23070.011011/2021-20

Prazo solicitado: 12 meses até 09/03/2022.

Orientador: Hildeu – falta parecer
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6.3 Discente: Rafael Gomes Pereira – Processo SEI 23070.011264/2021-01

Prazo solicitado: 06 meses até 25/09/2021.

Orientador: Alécio – parecer favorável.

6.4 Discente: Pollyana de Godoy Borges – Processo SEI 23070.011281/2021-31

Prazo solicitado: 06 meses até 25/09/2021.

Orientador: Fred – parecer favorável.

6.5 Discente: Ione Cândido da Silva – Processo SEI 23070.011633/2021-58

Prazo solicitado: 06 meses até 25/09/2021.

Orientador: William – parecer favorável.

6.6 Discente: Naiane Martins da Silva – Processo SEI 23070.011273/2021-94

Prazo solicitado: 06 meses até 25/09/2021.

Orientador: Dimas – parecer favorável.

6.7 Discente: Sabrina Carlindo Silva – Processo SEI 23070.011613/2021-87

Prazo solicitado: 06 meses até 25/09/2021.

Orientador: Dimas – parecer favorável.

 

7. Solicitação de mudança de orientação de interesse da discente de mestrado Lorena
Ferreira de Souza – Processo SEI 23070.009790/2021-01;

 

8. Recursos – Processo seletivo 2021;

9. Resultado final – Processo seletivo 2021;

10. Edital para alunos especiais 01/2021;

11. Edital interno bolsas CAPES;

12. Relatórios parciais e finais de bolsistas;

13. Outros assuntos.

 

 

PAUTA

 

O prof. Alécio Martins agradeceu a presença de todos na reunião, e informou que antes de iniciar
a reunião seria aberto com até 20 minutos de fala para a Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação,
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representada pelo Pró-reitor de Pesquisa e Inovação prof. Dr. Simério Cruz e pela Pró-reitora
Adjunta de Pesquisa e Inovação Tecnológica Prof. Dra. Danielle Silva. O prof. Simério Cruz
agradeceu o empenho dos docentes no que tange a pesquisa, e pediu para que continuem com o
engajamento, e aumentem a demanda de planos de trabalho da iniciação científica, pois este é
um item importante para solicitar cota de bolsas nas agências de fomento à iniciação científica do
CNPq, e também internamente.  E que ele se mantém otimista, e que até a data dos planos de
trabalho acredita que a situação esteja melhor que no atual momento, e que não se pode deixar
que a pandemia para o crescimento da faculdade em várias ações. Informou que a PRPI será
compreensiva, assim como as agências de fomento, em compreender que alguns planos de
trabalho não foram possíveis de serem finalizados devido às intercorrências geradas pela
pandemia, podendo ter ocorridos mudanças nos planos, e que serão sensíveis para compreender
as situações que ocorreram. Após ele pediu que continuassem com o trabalho para que os
números da universidade continuem aumentando, e para a UFJ por ser universidade nova mostrar
esse crescimento é fundamental, mostrando a dedicação, e que a intenção é que o programa seja
cada vez mais forte na instituição. Após a profa. Danielle Silva cumprimentou os docentes e
projetou informações sobre os editais da PRPI, informou a data para envio dos relatórios parciais:
01-29/03/2021, e caso necessário, poderiam enviar as readequações dos planos de trabalho, e
informou que as informações foram encaminhadas para os e-mails dos docentes. Informou que
para concorrer ao edital ciclo 2021/2022, o proponente precisa estar como coordenador do
projeto, com envio de até 5 planos de trabalho por docente, o estudante deve apresentar e
publicar o resultado do plano de trabalho no CONEPE. Os cadastros e prorrogações dos projetos
devem ser cadastrados no portal SIGAA até 18/04/2021 com vigência posterior a 30/09/2022.
Após ela mostrou no SIGAA onde está o edital, apresentou o cronograma, e a distribuição de
bolsas de iniciação científica. Após foi aberto para debates do colegiado, sendo discutida a
necessidade de uma cota de vagas para jovens doutores, e sobre o qualis das publicações.

1. Informes:

a) Plataforma sucupira e avaliação quadrienal: A CAPES prorrogou o prazo de entrega do
relatório em 30 dias. A coordenação tem até o dia 01/04/2021 para encaminhar a prévia para
análise da PRPG/UFJ, e posteriormente até 23/04/2021 para encaminhar a versão corrigida/final
para a PRPG/UFG. O prof. Alécio Martins informou que está organizando o relatório, e entrou em
contato individualmente com os docentes solicitando dados adicionais. E informou que ocorreram
mudanças na plataforma, tanto para o texto da proposta quanto para inclusão de destaques. Foi
enviado um formulário para ser preenchido por todos os docentes solicitando algumas
informações, quem ainda não retornou deve envia-lo até o dia 19/03/2021. Caso alguém não
consiga enviar até essa data que informe por mensagem a coordenação. b) Semestre 01/2021:
Foi definido pela PRPG/Jataí o início do semestre em 29/03/2021 e o término em 17/07/2021. As
matrículas dos veteranos ocorrerão via SIGAA nos dias 25 e 26 de março, e 18 e 19 de março
para os ingressantes. Quanto ao recesso de abril/maio da graduação a PRPG não o considerou
no calendário, sendo recomendado que os professores adequem o calendário das disciplinas.
Haverá um prazo de duas semanas no início de agosto para o fechamento das disciplinas e
lançamento de notas. c) Edital Prêmio ANPEGE melhores dissertações e teses: Foi enviado por
e-mail o edital, podem participar os trabalhos de mestrado ou doutorado defendidos nos anos de
2019 e 2020, sendo que o trabalho deve ser indicado até o dia 19/03/2021. Após as indicações
iniciais, dependendo da quantidade de trabalhos, será encaminhado um processo online de
votação para o colegiado. Sendo 03 categorias no edital, nas áreas de Geografia Física,
Geografia Humanas e Ensino de Geografia. O programa pode indicar uma dissertação e uma
tese em cada categoria. d) Edital Prêmio CAPES tese: O prof. Alécio Martins informou que as
inscrições para o Edital Prêmio Capes tese estão abertas até o dia 07/05/2021. Será aguardado
que o colegiado envie as teses de destaque para o prêmio da ANPEGE e a partir destas, será
realizada a seleção da tese para o prêmio CAPES. A comissão deve conter 03 membros, exceto
orientadores das teses concorrentes. e) Outros informes: A profa. Maria José Rodrigues informou
que ela e o prof. William Silva estão trabalhando na graduação com as disciplinas de
Planejamento Territorial e Fundamentos Legais no Ornamento Territorial, respectivamente, e estão
organizando uma atividade com os discentes com a temática de Planejamento e Ordenamento
Territorial, e que convidaram o Dr. Marcos Arriel que atuou no Instituto Mauro Borges e atualmente
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é diretor científico da FAPEG para fazer uma fala com os alunos da graduação, a princípio se tem
duas datas abertas, dia 23 ou 24/03/2021 às 19 horas. Sendo solicitado que a Pós-graduação
participe da atividade. O prof. Alécio Martins informou que pode enviar aos discentes convites
para participarem como ouvintes, e que poderia ver a liberação para usar o Youtube da PRPG e
se ofereceu para auxiliar.

 

2. Apreciação da ata de fevereiro de 2021:

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
na ata de fevereiro de 2021, sem nenhuma sugestão foi colocada em votação e aprovada por 11
votos favoráveis.

 

3. Horário 01/2021:

Foi projetado o horário de aulas do semestre de 2021/1, e informado que caso algum discente
aprovado no processo seletivo não faça matrícula será realizada uma segunda chamada no dia
22/03/2021, pois se tem uma lista de espera, com a matrícula no dia 24/03/2021, via e-mail.
Sendo as Dias 18 e 19/03/2021 via secretaria (remoto), Dias 25 e 26/03/2021 via SIGAA, Dia
29/03/2021 via secretaria (remoto), 29/03/2021 e 17/07/2021. O segundo semestre deve iniciar
provavelmente no dia 09 ou 10/08/2021, mas foi solicitado que ele se inicie em 16/08/2021.As
disciplinas de Estatística e Geotecnologias seriam ofertadas presencialmente em 2020/1, estas
foram canceladas se pensando que o isolamento não fosse demorar, mas serão ofertadas de
forma remota em 2021/1. As disciplinas do semestre são: 1) Formação do Pensamento
Geográfico, ministrada pelo Prof. Dr. William Ferreira da Silva, das 08h às 12h, na segunda-feira.
É uma disciplina obrigatória para todos os discentes de mestrado e para discentes de doutorado
sem formação básica em Geografia. Para os demais discentes é optativa. 2) A disciplina de
Geotecnologias aplicadas à análise geográfica será concentrada, ministrada pelos professores
Dr. Alécio Perini Martins, Dr. Márcio Rodrigues Silva e Dr. Wellmo dos Santos Alves, das 8h às
12h nos seguintes períodos: Módulo 1: de 13 a 16 de abril; Módulo 2: de 25 a 28 de maio; Módulo
3: de 15 a 18 de junho; Módulo 4: de 22 a 25 de junho; 3) A disciplina de Estatística Aplicada à
análise geográfica ministrada pela profa. Dra. Márcia Cristina da Cunha, terça-feira, das 19h às
22h.Posteriormente a profa. Ana Cristina Silva informou que está a disposição para ofertar
disciplinas, e se propôs a colaborar na disciplina do prof. William Silva, sendo recomendado que
os docentes se reúnam e vejam essa questão de divisão da disciplina. Como o semestre iniciará
em março, caso algum docente tenha uma proposta de disciplina no meio do semestre, de forma
concentrada pode-se discutir posteriormente a mesma, desde que ela passe com antecedência
no colegiado. Colocado em votação as datas de matrícula e o horário das disciplinas estes foram
aprovados por 12 votos favoráveis e 01 abstenção.

 

4. Bancas de qualificação de mestrado:

 

4. Discente: Ione Cândido Silva – Processo SEI 23070.010537/2021-92

 

Foi realizada a leitura do pedido de banca da discente Ione Cândido Silva, com o trabalho
intitulado: O PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO DAS FORÇAS DE TRABALHO NA
AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NA MICRORREGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS. Sendo a banca
composta pelos professores William Silva (orientador), Manoel Calaça (UFG) e Mateus de
Almeida Prado Sampaio (Unesp – PP). Como suplentes os Professores Dimas Peixinho (membro
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interno) e Sélvia Lima (UFG/externo). A ser realizada no dia 29/03/2021 às 14h, via Google Meet.
A coordenação informou que a solicitação foi realizada dentro do prazo de prorrogação, a
discente cumpriu todos os créditos em disciplinas, o relatório de qualificação foi anexado ao
processo, e a discente apresentou o estágio docência, faltam às atividades complementares.

 

4. Discente: Naiane Martins da Silva – Processo SEI 23070.010384/2021-83

 

Foi realizada a leitura do pedido de banca da discente Naiane Martins da Silva, com o trabalho
intitulado: ASSENTAMENTO RURAL SERRA NEGRA: a dinâmica espacial da pluriatividade na
agricultura familiar a partir da realização de atividades complementares à renda dos agricultores.
Sendo a banca composta pelos professores Dimas Peixinho (orientador), José Adolfo Struza
(UFR) e Raphael Fernando Diniz (sem vínculo). Como suplente a professora Mainara da Costa
Benincá (rede privada de ensino – Jataí), faltando indicar um suplente, o outro nome deverá ser
indicado para que a secretária anexe ao processo. A ser realizada no dia 01/04/2021 às 09h, via
Google Meet. A coordenação informou que a solicitação realizada dentro do prazo de
prorrogação, cumpriu todos os créditos em disciplinas, faltando indicar o segundo suplente, o
relatório de qualificação foi anexado ao processo, e a discente não possui pendências no
histórico.

 

4. Discente: Sabrina Carlindo Silva – Processo SEI 23070.010479/2021-05

 

Foi realizada a leitura do pedido de banca da discente Sabrina Carlindo Silva, com o trabalho
intitulado: A geração de energia elétrica como um agente ativo-transformador da formação e
organização territorial de Goiás.  Sendo a banca composta pelos Professores Dimas Peixinho
(orientador), Denis Castilho (IESA) e Edevaldo Aparecido Souza (UEG). Sendo como suplente
Franciane Araújo de Oliveira (sem vínculo), faltando indicar um suplente, o nome deverá ser
indicado para que a secretária anexe ao processo. A ser realizada no dia 07/04/2021 às 14h, via
Google Meet.  A coordenação informou que a solicitação foi realizada dentro do prazo de
prorrogação, a discente cumpriu todos os créditos em disciplinas, faltando indicar um segundo
suplente, o relatório de qualificação foi anexado ao processo, faltando apresentar o estágio
docência e as atividades complementares. Colocado em votação em bloco as bancas de
qualificação de mestrado, estas foram aprovadas por 11 votos favoráveis.

 

5. Bancas de defesa de mestrado e doutorado:

 

5. Discente: Divino José Lemes de Oliveira - Processo SEI 23070.004971/2021-33

 

Foi realizada a leitura do pedido de banca do discente Divino José Lemes de Oliveira, com o
trabalho intitulado: O cooperativismo como agente de organização sócio-espacial do município de
Iporá-GO. Sendo a banca composta pelos professores Dimas (orientador), William Silva (membro
interno), Eguimar Chaveiro (membro interno), Manoel Calaça (UFG/externo), Marluce Souza
(IFG/externo). Como suplentes os professores Maria José Rodrigues (membro interno) e Ronei
Lima (UFR/externo). A ser realizada no dia 17/03/2021 às 14h. A coordenação informou que o
discente anexou à tese no sistema, assim como a cópia de e-mail comprovando a submissão dos
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dois artigos, e o discente não apresenta pendências no histórico.

 

5. Discente: Jordana Rezende Souza Lima – Processo SEI 23070.008912/2021-34

 

Foi realizada a leitura do pedido de banca da discente Jordana Rezende Souza Lima, com o
trabalho intitulado: A CONTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA SINTRÓPICA NO CERRADO PARA A
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. Sendo a banca
composta pelos professores Hildeu Assunção (orientador), Alécio Martins (membro interno),
Raquel (membro interno), Tatiane Lima (UFU) e Gislene Ferreira (UFG). Como suplentes os
professores Pedro Júnior (interno) e Wilson Leandro (UFG). A ser realizada no dia 29/03/2021 às
13h30min. A coordenação informou que a discente anexou à tese no sistema, assim como os
comprovantes de publicação de um artigo e uma submissão, e não apresenta pendências no
histórico.

 

5. Discente: Elifer Braga de Souza – Processo SEI 23070.010316/2021-14

 

Foi realizada a leitura do pedido de banca do discente Elifer Braga de Souza, com o trabalho
intitulado: Caracterização do espaço urbano de São José do Povo-MT no contexto das cidades
pequenas. Sendo a banca composta pelos professores Márcio Rodrigues (orientador), Maria José
Rodrigues (membro interno) e Antônia Nardes (UFR/externo). A ser realizada no dia 29/03/2021
às 14h, via Google Meet.  A coordenação informou que o discente anexou a dissertação e o
comprovante de submissão de artigo no sistema, e não apresenta pendências no histórico.
Colocado em votação em bloco a aprovação das bancas, estas foram aprovadas por 12 votos
favoráveis.

 

6. Solicitações de prorrogação de prazo:

 

Foi informado que todos os discentes alegaram problemas relacionados à pandemia para atraso
de pesquisas e problemas pessoais/de saúde. De forma geral foi sugerido o deferimento de
todos.

 

6. Discente: Íria Oliveira Franco de Abreu – Processo SEI 23070.010963/2021-26

 

A discente Íria Oliveira Franco de Abreu solicitou 12 meses de prorrogação, até 09/03/2022,
sendo o parecer do orientador favorável ao pedido.  A discente justificou o pedido de prorrogação
de prazo para defesa de tese de doutorado devido a problemas de saúde mental (Transtorno de
Ansiedade Generalizada – TAG) identificado em fevereiro de 2020 e até o momento em
tratamento, problemas pessoais e familiares desencadeados pela pandemia do Coronavírus, e
que recentemente teve perdas de familiares por esta doença. Devido à pandemia do Coronavírus.
Segundo a discente ela teve que se adaptar à nova realidade, acumulou novas funções e
responsabilidades que fizeram intensificar os sintomas do TAG ao ponto de não conseguir
desempenhar com excelência as atividades do doutorado, incluindo a elaboração da tese. A
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discente não apresentou atestados médicos. Sendo o parecer favorável à aprovação do pedido
de prorrogação.

 

6. Discente: Vilson Sousa Queiroz Júnior – Processo SEI 23070.011011/2021-20

 

O discente Vilson Sousa Queiroz Júnior solicitou 12 meses de prorrogação, até 09/03/2022,
faltando o parecer o do orientador. O discente justificou o pedido de prorrogação de prazo por
questões de saúde, bem como psicológicas, que contribuíram para atraso na produção do
material final a ser apresentado. O discente apresentou atestados médicos. Sendo o parecer
favorável à aprovação do pedido de prorrogação.

 

6. Discente: Rafael Gomes Pereira – Processo SEI 23070.011264/2021-01

O discente Rafael Gomes Pereira solicitou de 6 meses de prorrogação, até 25/09/2021, sendo o
parecer o do orientador parecer favorável ao pedido. O discente justificou o pedido de
prorrogação de prazo de defesa devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19) ter prejudicado o
desenvolvimento da dissertação. Devido a esse fato ocorreu à prorrogação da qualificação
realizada em dezembro, com isso ele necessita de um prazo maior para finalizar as adequações e
terminar a dissertação. Pois nesse período de quarentena não está sendo possível realizar o
processamento dos dados coletados em campo, no laboratório de Geoinformação da
Universidade Federal de Jataí – UFJ, devido ao isolamento social causado pela segunda onda do
Coronavírus (COVID-19). Parte dos dados da dissertação são imagens de satélite que precisa
passar por um processamento para poder chegar a um resultado, essas imagens abrange uma
grande área, devido a isso seu processamento é delicado não sendo qualquer computador que
consegue processa-los. Portanto o uso do laboratório de Geoinformação torna-se importantíssimo
nessa etapa. Além das imagens é necessário o uso do laboratório para processar os dados
obtidos das imagens de satélite, esses dados gerados são muito importantes para o
desenvolvimento da dissertação, pois eles que dará origem ao produto final e a geração dos
resultados da dissertação. Em alguns casos é preciso processar os dados mais de uma vez para
poder corrigir algumas falhas de processamento é isso demanda um computador com alto
desempenho. A falta de processamento destes dados também afeta na escrita dos resultados e
conclusão da pesquisa. O processamento dos dados e geração de resultados é de extrema
importância nessa fase da dissertação. Sendo o parecer favorável à aprovação do pedido de
prorrogação.

 

6. Discente: Pollyana de Godoy Borges – Processo SEI 23070.011281/2021-31

 

A discente Pollyana de Godoy Borges solicitou a prorrogação de prazo por 06 meses até
25/09/2021, sendo o parecer o do orientador favorável ao pedido. A discente justificou o pedido
de prorrogação de prazo devido à coleta de dados da pesquisa intitulada: Percepção ambiental e
etnobotânica em populações urbanas no entorno de Unidades de Conservação no Cerrado,
municípios de Jataí e Jandaia, GO. Aprovado no Comitê de ética com CAAE
23057319.3.0000.8155 foi realizada através de entrevistas, com aplicação de questionário porta
a porta em amostras da população de duas cidades goianas. Devido à crise sanitária mundial
relacionada ao COVID 19, necessitou-se realizar o afastamento social, com isso, os trabalhos de
campo foram suspensos a partir do dia 16 de março, data em que foi decretada a quarentena com
medidas restritivas. Com isso, a coleta de dadas foi atrasada em alguns meses, prejudicando o
desenvolvimento da dissertação. Outras atividades também foram limitadas ou prejudicadas pela
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pandemia, dentre elas, o acesso às bibliotecas e livros, além da participação em eventos e
disciplinas. Sendo o parecer favorável à aprovação do pedido de prorrogação.

 

6. Discente: Ione Cândido da Silva – Processo SEI 23070.011633/2021-58

 

A discente Ione Cândido da Silva, solicitou a prorrogação e prazo por um período de 06 meses
até 25/09/2021, sendo o parecer o do orientador favorável ao pedido. A discente solicitou o
pedido de prorrogação de prazo, pois a pandemia de COVID-19 e o isolamento social atrasou a
coleta de dados e consequentemente o andamento da pesquisa que ainda se encontra em fase
de elaboração.

Sendo o parecer favorável à aprovação do pedido de prorrogação.

 

6. Discente: Naiane Martins da Silva – Processo SEI 23070.011273/2021-94

 

A discente Naiane Martins da Silva solicitou prorrogação de prazo por um período de 06 meses,
até 25/09/2021, sendo o parecer do orientador. A discente justificou o pedido de prorrogação de
prazo devido à pandemia da COVID-19, a pesquisa de campo também foi prejudicada. Devido o
isolamento social e as normas de segurança e saúde pública, estabelecidas no município de Bom
Jardim de Goiás, local de estudo deste trabalho, não foi possível a realização das entrevistas e
visitas no Assentamento Rural Serra Negra. Considerando que a maioria das famílias que residem
no Assentamento, correspondem a maior idade, tornou-se impossível a realização e continuação
desta pesquisa no local. Em 2020, a discente realizou o pedido de prorrogação de qualificação
para os próximos 6 meses, visto que, foi aceito pelo colegiado do PPGGEO. Sendo assim, a
qualificação de mestrado será realizada no dia 01 de Abril de 2021, tendo em vista que essa data,
já foi agendada pelo orientador no SEI. Por esses motivos, a discente solicitou o pedido de
prorrogação para a defesa de mestrado para os próximos (6 meses), considerando uma possível
data de defesa final na primeira quinzena de setembro de 2021. Justifica-se ainda, o pedido de
prorrogação, para que ela e o orientador, possam juntos, planejar e traçar outros caminhos para
finalizar esta pesquisa de mestrado com êxito, segurança e qualidade. Sendo o parecer favorável
à aprovação do pedido de prorrogação.

 

6. Discente: Sabrina Carlindo Silva – Processo SEI 23070.011613/2021-87

 

A discente Sabrina Carlindo Silva solicitou a prorrogação de prazo pelo período de 06 meses, até
25/09/2021, sendo o parecer do orientador favorável ao pedido. A discente justificou o pedido de
prorrogação de prazo principalmente em decorrência do atraso na execução das atividades
empíricas (atividade de Campo) presentes no cronograma de atividades previstas. Esse atraso se
explica em função e decorrência da pandemia do Covi-19. Sendo o parecer favorável à aprovação
do pedido de prorrogação.  Colocado em votação em bloco os pedidos de prorrogação de defesa
estes foram aprovador por 12 votos favoráveis.

 

7. Solicitação de mudança de orientação de interesse da discente de mestrado Lorena
Ferreira de Souza – Processo SEI 23070.009790/2021-01
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Foi realizada a leitura da solicitação de mudança de orientação da discente Lorena Ferreira de
Souza (Processo SEI 23070.009790/2021-01), no qual a discente solicitou a mudança de
orientação do atual orientador professor Márcio Silva, para o professor William Silva. A discente
justificou a mudança por orientações no projeto de pesquisa, por não ser uma linha de afinidade
do Prof. Márcio Silva. O professor Márcio Silva indicou ciência no processo e o professor William
Silva informou estar de acordo com a alteração, sendo o parecer favorável à solicitação de
mudança de orientação.  Após o prof. William Silva informou que o projeto inicial da discente
Lorena Souza seria trabalhar com dados que seriam levantados a partir do censo de 2020, que
deveria ter sido realizado no ano passado, o censo não foi realizado e esse ano talvez seja, mas a
discente não terá como desenvolver o projeto devido à ausência dos dados. Sendo indicada a ela
a mudança do projeto e de orientação, no qual ela está realizando as adequações do projeto de
pesquisa, estando ele de acordo com a alteração. Aberto para debate, sem nenhum
questionamento foi colocado em votação à mudança de orientação, sendo esta aprovada por 11
favoráveis e 01 abstenção.

 

8. Recursos – Processo seletivo 2021:

O prof. Alécio Martins informou que recebeu dois recursos com relação ao resultado preliminar,
nos dois recursos as candidatas solicitaram revisão nas notas de análise de projeto, avaliação
curricular, e uma candidata solicitou a revisão da prova oral. As solicitações foram encaminhadas
para a comissão de recursos, na qual o presidente da comissão prof. Márcio Rodrigues
encaminhou uma solicitação que não poderia participar, o suplente seria o prof. Maurício Bolzan
que não se recredenciou no programa, como coordenador do programa o prof. Alécio Martins o
substituiu. O resultado preliminar e de recursos foi divulgado pelo número de inscrição, para a
primeira candidata inscrição 180663 a comissão fez a reavaliação e optou por manter a nota do
projeto de pesquisa, o projeto não possuía aderência com a linha de pesquisa, sendo julgada a
nota como adequada. Ao conferir a avaliação curricular foi notado um equívoco de nota, a
candidata tinha uma nota de 3,4, após a conferência a real nota de avaliação é 1,45, pois ela
apresentou dois certificados de especialização, um contendo mais de 5 anos, e uma
especialização em curso, caindo a nota para 6,12, sem alteração de posição e a discente
continuando reprovada. A candidata com numero de inscrição 109100 o projeto não possuía
aderência com a linha de pesquisa, sendo um projeto de intervenção pedagógica, se mantendo a
nota, e a manutenção da prova oral, a avaliação curricular estava com nota de 2,8 e foi identificado
um artigo não pontuado, mudando para 2,9, com nota final 5,28, sem mudança de posição e a
candidata continuando reprovada.  Colocado em discussão o documento de recurso no colegiado,
houve uma dúvida sobre a diminuição da nota. Após as argumentações a comissão de recursos
optou por manter as notas atribuídas às candidatas no processo seletivo, mas informa-las no
parecer que na conferência da avaliação curricular a nota atribuída foi menor. O prof. Alécio
Martins informou que uma das candidatas ao interpor recurso enviou um e-mail muito deselegante
colocando em dúvida a idoneidade da banca e do programa.

 

9. Resultado final – Processo seletivo 2021:

 

Foi projetado o resultado final do processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado do
PPGGeo, e informado que o resultado final foi discutido previamente nas linhas de pesquisa,
sendo apresentado o resultado final para o mestrado, com 10 candidatos classificados, sendo um
candidato da linha 2 em lista de espera. Sendo aprovados os candidatos do mestrado: Victor
Alves Santos, sob orientação da profa. Lana de Souza Cavalcanti, Lucas Silva Vieira sob
orientação da profa. Maria José Rodrigues, Fabio Azevedo Rodrigues sob orientação da profa.
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Suzana Ribeiro Lima Oliveira, Ezequiel Pereira da Silva sob orientação do pof. João Batista
Pereira Cabral, Luciana Aguiar sob orientação da profa. Suzana Ribeiro Lima Oliveira, Vivane
Morais sob orientação do João Batista Pereira Cabral, Jaff Taylor Lourenço Resende sob
orientação do prof. William Ferreira da Silva, Marlucia Inácia de Paiva Povoa do Nascimento sob
orientação do prof. Eguimar Felício Chaveiro, Pedro Afonso Martini Dreyer classificado em lista de
espera e Fabio Junio Pereira Vailant sob orientação do prof. Alécio Perini Martins, sendo os
demais candidatos desclassificados. Foi informado que antes da distribuição dos discentes foi
avaliada a quantidade de orientações ativas para que os docentes não extrapolassem o limite. A
lista de espera foi formada devido ao candidato que possuiu nota acima de 7,0, ser aprovado fora
das vagas disponíveis. Foi comunicado a possibilidade de aproveitamento do discente na lista de
espera. No doutorado se teve 15 candidatos com nota superior a 7,0, com o resultado observando
o limite de vagas em cada linha, podendo se aproveitar vagas de uma linha em outra. Os
discentes na lista de espera pertencem a linha de pesquisa 2. Os candidatos aprovados foram:
Katia Luzia Silveira Silva Vieira sob orientação da profa. Maria José Rodrigues, Adilson Ribeiro
de Araújo sob orientação do prof. Hildeu Ferreira da Assunção, Pedro Paulo Mesquita Mendes
sob orientação da profa. Lana de Souza Cavalcanti, Benjamim Pereira Vilela sob orientação do
prof. Eguimar Felício Chaveiro, Wesley dos Santos Lima sob orientação da profa. Maria José
Rodrigues, Marcos Paulo Françozi sob orientação do prof. Evandro César Clemente, Josimar
Gonzaga Dias classificado em lista de espera, Marcos Antônio Marcelino classificado em lista de
espera, Danilo Macedo Gonçalves Vitorino da Costa classificado em lista de espera, Franciane
Prado Gonçalves classificada em lista de espera, Paloma Pereira da Silva classificada em lista
de espera, Carlos Siqueira Peixoto sob orientação do prof. Alécio Perini Martins, Juan Ramón
Velásquez Serrano sob orientação do Alécio Perini Martins, Jean Silveira dos Santos classificado
em lista de espera e Fabiana Pereira de Souza  classificada em lista de espera. Após a profa.
Maria José Rodrigues informou que a comissão de seleção gostaria de propor o aproveitamento
de um candidato da lista de espera do mestrado Pedro Afonso Martini Dreyer e dois candidatos
do doutorado Josimar Gonzaga Dias e Marcos Antônio Marcelino. Após o prof. João Cabral
recomendou que se confirmassem a possibilidade de aproveitamento dos discentes aprovados
com o setor jurídico, e após foi comentado sobre a questão de desequilíbrios de orientação nas
linhas de pesquisa. O prof. Alécio Martins informou que o exame de suficiência em língua
estrangeira terá que ser discutido posteriormente, e que o aproveitamento entre linhas de
pesquisa já foi realizado anteriormente. Será colocado no resultado que os candidatos foram
convocados aproveitando vagas ociosas da outra linha de pesquisa. Após foi colocado em
votação o resultado final, com o aproveitamento dos discentes, sendo este aprovado por 12 votos
favoráveis.  

 

10. Edital para alunos especiais 01/2021:

 

O prof. Alécio Martins informou que o edital foi publicado por ad referendum por conta de prazos,
pois a PRPG/Jataí demorou com o lançamento do calendário acadêmico. As duas disciplinas
ofertadas são Estatística Aplicada à análise geográfica e Geotecnologias aplicadas à análise
geográfica. Primeiramente foi realizada uma consulta aos alunos classificados no 1º semestre de
2020, todos os alunos que estavam na disciplina de Estatística, informaram que não tinham
interesse de fazer de forma remota, e na disciplina de Geotecnologias somente um discente
manifestou interesse. Serão 3 vagas para alunos graduados em cada disciplina, não serão
abertas vagas para os alunos da graduação por a disciplina ser noite, a especificidade de ser
concentrada e a quantidade de alunos nas aulas remotas. Após foi apresentado o cronograma.
Colocado em votação o edital foi aprovado por unanimidade.

 

11. Edital interno bolsas CAPES

Ata 02 /2021 - PPGGEO (2020351)         SEI 23070.012339/2021-63 / pg. 10



 

O prof. Alécio Martins informou que é uma exigência regulamentar que os processos de seleção e
convocação de bolsistas sejam todos feitos por edital interno, na última reunião foi aprovado o
edital da FAPEG que é exclusivo para discentes ingressantes em 2021, por exigência da FAPEG.
Sendo o edital da chamada Pública PPGGeo /UFJ/REJ – nº02/2021, um edital interno de bolsas
CAPES, com 10 bolsas para o mestrado e 6 bolsas de doutorado. A proposta do edital foi
encaminhada antecipadamente para a comissão de acompanhamento discente, houve uma
alteração solicitada pelo prof. William Silva, no item 1.5. Após o prof. Alécio Martins apresentou o
edital, sendo corrigida a data do período de inscrições para 25/03 a 26/03/2021 e mudado para
dia 13/04/2021 a divulgação final do resultado. Colocado em votação o edital este foi aprovado
por 12 votos favoráveis.

 

12. Relatórios parciais e finais de bolsistas:

 

O prof. Alécio Martins informou que os relatórios parciais de bolsistas foram retirados da pauta da
última reunião devido a alguns alunos não terem entregado a documentação completa, conforme
relato do prof. William Silva, sendo dado um prazo de 7 dias para os discentes enviarem a
complementação dos documentos do relatório. Foi projetado o parecer, e o prof. William Silva
informou que o segundo relatório foi realizado no sentido de verificar se haviam sido entregues ou
não a documentação faltante informada na reunião anterior. Para as discentes Carine Souza,
Antônia Silva e Ana Lígia Coelho foram recomendadas a aprovação dos relatórios e a renovação
das bolsas, para os discentes Guilherme Santos, Sabrina Silva, Elifer Souza, Naiane Silva,
Pollyana Borges, Rafael Pereira e Ione Silva foi recomendada a aprovação dos relatórios e
recomendado a suspensão das bolsas, pelo cumprimento do prazo de 24 meses do curso. O
discente Guilherme solicitou a suspensão da bolsa. Sobre os relatórios de doutorado, a discente
Íria não apresentou o relatório, os discentes Ana Karoline Santos, Karine Lopes, Tatiane Souza e
Francisco Tomaz Júnior tiveram os relatórios recomendados para aprovação e recomendação de
renovação das bolsas, exceto para a Tatiane Souza devido ao término do curso. Para a discente
Iolanda Oliveira foi recomendada a aprovação do relatório e a renovação da bolsa da discente,
condicionada a apresentação de declaração negativa de vínculo empregatício. Em relação às
bolsas FAPEG se pede o relatório para fazer o acompanhamento dos discentes, mas a FAPEG é
quem julga a renovação, o que mudará a partir do edital do próximo ano. Colocado em debate o
parecer, sem nenhum questionamento, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos
favoráveis e 01 abstenção. O prof. Alécio Martins informou que o resultado da revisão da CAPES
saiu no final de fevereiro e se tem mais uma bolsa de doutorado, e que para a implementação da
mesma se tem duas opções, como a bolsa já está no sistema pode se chamar um aluno que já
esteja classificado no edital de 2020, convocando dois alunos para a bolsa, ou implementar a
bolsa no edital CAPES que será aberto. Foi informado que a turma ingressante possui um edital
específico da FAPEG com duas bolsas que os alunos dos anos anteriores não podem tentar, e no
caso dessa bolsa que foi recebida por último não ser disponibilizada para os discentes do edital
de classificação de 2020 e entrar para o edital de 2021 os alunos de 2018, 2019, 2020 e 2021
poderão pleitear essa bolsa. Aberto para debate no colegiado foi comentado de ser uma bolsa
nova ela pode entrar em concorrência ampla e também que ela seja implementada para os
classificados de 2020.  Colocado em votação a disponibilização das bolsas para os discentes de
2020, e a implementação para o edital de 2021, foi aprovado a implementação para os discentes
classificados em 2020 por 9 votos favoráveis, e se tendo um voto para a implementação da bolsa
no edital de 2021. A convocação será enviada para a comissão discente.

 

13. Outros assuntos:
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1. Foi informado sobre a indicação de teses a maioria dos docentes indicaram seus
orientados, e que o programa deveria ter uma regra para não indicar o trabalho que o
docente orientou, podendo fazer a indicação por linha de pesquisa.  O prof. Alécio Martins
informou que fará um formulário no google e colocará um link para todas dissertações e
teses defendidas, e será feita uma votação prévia para indicação. 2) As documentações das
bolsas serão entregues na segunda quinzena de março e serão enviadas para Goiânia, com
a implementação a partir de abril, e o pagamento após 30 dias. 3) O prof. Alécio Martins
informou que algumas portarias do programa estão vencendo até o final do mês, para as
comissões de seleção, recursos e acompanhamento discente. Após ele agradeceu aos
professores que tem contribuído nessas comissões, pediu a participação dos docentes e
informou que esse tema será trazido para a reunião de abril, e que eles serão consultados
por e-mail para saber quem poderá compor as comissões, sendo agradecida a presença e
colaboração de todos.  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 16h00min, da qual, para constar, eu,
Micaeli Prado, Encarregada Operacional do programa de Pós-graduação em Geografia,
lavrei a presente ata em 12 de Abril 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 Hildeu Ferreira Da Assunção,
Coordenador de Pós-graduação, em 22/04/2021, às 21:25, 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 23/04/2021, às 14:49, 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 23/04/2021, às 15:52, 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 26/04/2021, às 10:22, 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 27/04/2021, 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.

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 2020351 e o código CRC 7F3100E6.
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