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                                                                                 REUNIÃO ORDINÁRIA – 004/2020

Data:  11/08/2020

Horário: 09h00min a 12h00min

Local: Reunião realizada via google meet

 

1. Informes Gerais;

 2. Informes Fórum de Coordenadores Anpege;

3. Apreciação da ata do mês de junho de 2020;

 4. Plataforma Sucupira – novos prazos para complementação, coleta 2020 e novo modelo de
avaliação;

5. Relato sobre bolsas CAPES (denúncias na ouvidoria e continuidade de processo discente);

6. Abertura de processo de credenciamento/recredenciamento;

7. Elaboração de edital de seleção 2021;

8. Bancas de defesas de mestrado e doutorado:

 8.1. Daniel Parise - processo Nº 23070.033349/2020-51;

8.2. Fernando Uhlmann Soares - processo Nº 23070.032746/2020-14;

8.3. Adalto Moreira Braz - processo Nº 23070.031809/2020-15;

8.4. Fernando Santiago do Prado - processo Nº 23070.030710/2020-98

9. Solicitações de prorrogação de prazo de defesa de qualificação de mestrado e doutorado:

9.1. Pollyana de Godoy Borges - processo Nº 23070.033527/2020-44 - Relator: Pedro França
Júnior

 9.2. Ione Candido - processo Nº 23070.033518/2020-53 – Relator: Suzana Ribeiro Lima Oliveira

9.3. Naiane Martins da Silva - processo Nº 23070.032649/2020-13 - Relator: Evandro César
Clemente

9.4. Sabrina Carlindo Silva - processo Nº 23070.032661/2020-28 - Relator: Evandro César
Clemente

9.5. Mariza Souza Dias- processo Nº 23070.029167/2020-86 – Relator: Márcio Rodrigues Silva
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9.6. Rafael Gomes Pereira- processo Nº 23070.033553/2020-72 - Relatora: Márcia Cristina da
Cunha

 9.7. Michaela Câmara - processo Nº 23070.033218/2020-74 - Relatora: Maria José Rodrigues

9.8. Juliana Abadia do Prado Soares- processo Nº 23070.033690/2020-15 - Relator: Hildeu
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9.9. Iolanda Lopes de Oliveira - processo Nº 23070.033702/2020-01 – Relator: João Batista
Pereira Cabral

10. Solicitações de prorrogação especial de prazo de defesa de dissertação e tese:

10.1. Josimar Gonzaga Dias - 23070.033082/2020-01 – Relator: Dimas Moraes Peixinho

10.2. Divino José Lemes de Oliveira- 23070.031922/2020-92 - Relator: William Ferreira da Silva
11. Outros assuntos.

 

1. Informes Gerais

O prof. Alécio Perini Martins deu início a reunião informando as justificativas de ausência da
reunião dos docentes  Ivanilton Oliveira, que informou que está de férias,  o professor Frederico
Guilherme informou que estaria em atividades de campo, o professor Hildeu Assunção informou
que estaria em reunião na Beetech, e o prof. Eguimar Chaveiro que estaria em outra reunião, mas
deveria participar da reunião mais tarde. 1º - Em relação ao semestre de aulas remotas de
01/2020 o prazo para encerramento é de 17/10/2020. Os docentes que não realizaram o envio do
plano de ensino atualizado à coordenação devem enviar o mesmo incluindo as tecnologias
digitais que serão utilizadas. Os planos de ensino devem ser enviados aos alunos com
antecedência ao início da disciplina.  2º - O Pagamento da anuidade da Anpege de 2020 será
realizado com os recursos de Taxas remanescentes do ano de 2019, o que já foi incluído no
planejamento da PROAD. Para o próximo ano o programa deverá pensar em alternativas para o
pagamento da anuidade, já que não serão cobradas as inscrições dos processos seletivos no
programa, não gerando o recurso Taxas. O recurso PROAP já está liberado, com 50% do valor
referente ao ano de 2019, foi realizado um levantamento prévio do uso do recurso, porém apenas
três professores apresentaram demandas. O atendimento aos docentes será realizado à medida
que a coordenação receber as demandas para uso do recurso, as opções de gastos estão
limitadas devido à maioria das atividades de campo estar suspensas, mas podem-se viabilizar
com o recurso PROAP traduções de artigos, publicações e inscrições em eventos. A segunda
etapa do pagamento do recurso PROAP está prevista para setembro. 3º- O CONEPE 2020
acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro e haverá mostra de trabalhos da Pós-graduação. A
equipe organizadora do CONEPE está recebendo propostas de minicursos, oficinas, palestras e
workshops até o dia 20/08. A submissão de resumos incluindo a Pós-graduação ocorrerá até o
dia 30/08, maiores informações estão disponíveis no site da COEC. Foi enviado o e-mail aos
docentes pela ASCOM sobre o cadastro de pareceristas dos trabalhos para o CONEPE, os
docentes que se interessarem podem realizar o cadastro conforme orientação no e-mail. 4º - Foi
aprovada pelo CONSUNI a Resolução 006/2020, que flexibiliza a oferta de disciplinas de forma
remota na graduação. A partir desta resolução, as atividades de estágio docência da Pós-
graduação podem retornar de forma remota em conjunto com o calendário da graduação. Os
alunos de doutorado de acordo com as resoluções da instituição podem ofertar disciplinas, desde
que não seja 100% da disciplina, com um professor da unidade acompanhando as atividades.
Sobre a disciplina de estágio docência será enviado um e-mail aos discentes após a definição do
calendário acadêmico, informando que eles podem realizar a disciplina de forma remota, de
acordo com o calendário e a sua programação em relação à realização do estágio docência. 5º -
Sobre o edital de bolsas CNPq o prof. Alécio Martins será o responsável pela submissão da
proposta do PPGGeo. O professor enviou a planilha aos docentes para leitura e contribuições (1ª
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etapa), com prazo de retorno até o dia 20/08, as contribuições devem ser enviadas em um
documento do word. Após os retornos será redigido o projeto de bolsas do programa, o qual será
enviado novamente para leitura, à submissão do mesma deverá ser realizada até o dia 15/09. 6º -
Em relação ao edital FINEP – Projetos executivos o prazo para envio do projeto é de até 27/08,
ele permite a realização de um projeto geral com até três subprojetos. No data de ontem ocorreu
uma reunião sobre o edital FINEP para a elaboração de projetos executivos sendo apresentadas
as demandas e decidido que o projeto seria trabalhado com uma planta preexistente ou com
encaminhamento prévio. Devido ao PPGGeo ter sido contemplado em uma parte do prédio
multiusuários, ficou pré-definido que seria encaminhado um projeto do programa da química e um
do biociência animal, porém o prof. Alécio Martins informou que eles possuem uma planta antiga
do prédio da geografia e da pedagogia, e acredita que a mesma não está de acordo com o edital
FINEP, mas se algum docente apresentar interesse em participar que procure o prof. Edésio Reis
da PRPG, ou o prof. Simério Cruz da PRPI. Provavelmente será lançado um edital para a obra
posteriormente. 7º - Em reunião anterior do colegiado foi informado que os discentes pediram a
certificação de quando participam das bancas de defesa, neste mês, no dia de hoje ocorrerá uma
banca de defesa, e mais duas durante o mês de agosto, será realizado como teste um formulário
do google para os discentes que participam das bancas se inscreverem e via google será emitido
o certificado por mala direta, como teste. Se esta emissão de certificados for eficiente será
estendida para as demais bancas.

2. Informes Fórum de Coordenadores Anpege

Aconteceu nos dias 30 e 31/07 o fórum de coordenadores, editores e discentes da Anpege, em
relação ao fórum de discentes foi encaminhado ao representante discente Aníbal Tannuri os
documentos referentes ao fórum. A ata do Fórum de Coordenadores, bem como os documentos
das palestras e síntese do fórum de editores foi encaminhada via e-mail ao colegiado. Foi
informada na reunião a necessidade em se pensar em estratégias para evitar a evasão de
discentes no atual cenário, bem como a inserção dos egressos na avaliação quadrienal, podendo
ser feito por uma comissão ou ficar a cargo de cada orientador. O PPGGeo possui um projeto de
extensão de acompanhamento de egressos, até o momento 40 egressos responderam, será
enviado o questionário novamente aos egressos, e informado aos orientadores quais os egressos
que a coordenação não conseguiu ter contato. Após o prof. William Silva informou que na data de
ontem encerrou sua disciplina na segunda-feira à tarde, e a partir da próxima segunda-feira este
horário estará livre, caso algum docente queira utiliza-lo, sendo pedido pela coordenação que se o
horário for utilizado seja combinado antecipadamente com os discentes.

2. Apreciação da ata do mês de junho

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
na ata de junho de 2019, sem nenhuma sugestão foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade.

3. Plataforma Sucupira – novos prazos para complementação, coleta 2020 e novo modelo de
avaliação;

Foi informado que foi estendido o prazo de complementação da coleta de produção científica e
tecnológica da plataforma Sucupira, o prazo era até o dia 31/07 e foi estendido para até 30/11. O
sistema está aberto para complementação de todas as produções, sendo possível complementar
os dados de produção de 2017, 2018 e 2019. A coleta de 2020 se encerra em março de 2021.
No Fórum da Anpege iniciou-se uma discussão sobre a retirada de 2020 do relatório Sucupira e
se estender o quadriênio até 2021, mas a mesma não evoluiu. Foi solicitado que os docentes
enviem os dados sobre publicação de livros e capítulos, e que preencham e atualizem o currículo
lattes para que a coordenação importe as informações. Será enviado um e-mail aos docentes
com as instruções sobre a atualização do currículo lattes e envio de informações para a
plataforma, e também sobre os principais pontos de mudança no processo de avaliação. O modo
de avaliação da CAPES tende a ser mais qualitativo, com destaque de até quatro produtos por
docente permanente, o qualis dos periódicos deve sofrer alteração para o próximo quadriênio,
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baseado no índice H, podendo variar até dois níveis do estrato.

5. Relato sobre bolsas CAPES (denúncias na ouvidoria e continuidade de processo discente);

No dia 26/06 a coordenação recebeu três denúncias anônimas, via ouvidoria, sobre o vínculo
empregatício de bolsistas de doutorado. As alunas denunciadas foram chamadas para enviar
novamente os documentos de declaração de vínculo, que foram analisados pela Comissão de
Acompanhamento Discente, após a análise, as denúncias foram julgadas improcedentes. Após foi
aberto à palavra aos membros da comissão que se sentiram contemplados, apenas o prof. João
Cabral informou que não participou da análise da denúncia da discente Ana Karoline, por ser sua
orientanda, na análise desta discente apenas os docentes Hudson Rocha, William Silva e Hildeu
Assunção participaram. Também ocorreu uma denúncia à ouvidoria sobre a conduta da
coordenação/colegiado sobre o processo de solicitação de revisão de implementação de bolsa
indeferido na reunião de junho/2020. O Pró-Reitor de Pós-Graduação respondeu a denúncia
informando que o procedimento do colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia
estava correto e que o trâmite normal seria a interposição de recurso na Câmara Superior de
Pesquisa e Pós-graduação. O recurso foi interposto e será analisado na reunião de 20/08 da
CSPPG (Processo SEI 23070.018835/2020-40).

6. Abertura de processo de credenciamento/recredenciamento;

Foi informado que já ocorreu uma discussão na CSPPG e na reunião da coordenação de Pós-
graduação com os coordenadores dos programas, que ao encerrando do quadriênio é necessário
a realização do processo de credenciamento/recredenciamento. No PPGGeo conforme a
Resolução CEPEC 1656/2019 (Regimento interno do PPGGeo), Art.10, §2º, “O recredenciamento
do corpo docente deverá ocorrer, no máximo, a cada quatro anos e será discutido em reunião da
CPG, quando ficará definida a categoria na qual cada docente será classificado, conforme caput
deste artigo”. O prof. Alécio Martins pesquisando nos arquivos da coordenação não conseguiu
identificar quando foi realizado o último processo de recredenciamento, e conversando com o prof.
Evandro Clemente que foi o coordenador anterior, foi comentado por ele que durante o seu
período de coordenador também não houve o recredenciamento, sendo considerado que já tenha
passado mais de 4 anos, sendo necessário fazer o processo. Segundo o art. 11 da mesma
resolução dispõe que “Obedecendo ao previsto no Art.  22  da  Resolução  CEPEC  nº
1403/2016,  no  início  do  período  de  avaliação  da  CAPES,  a  Comissão  de  credenciamento
e recredenciamento do PPGGeo da UAEEGEO da Regional Jataí elaborará relatório,
apresentando a composição do corpo docente, em consonância com as normas internas de
credenciamento e recredenciamento da CPG, a serem utilizadas durante o período de avaliação,
para ser aprovado na Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação (CSPPG).” Dessa forma
foi informado a necessidade de ser criada uma comissão de credenciamento/recredenciamento
com 3 membros + 1 suplente e de se criar um calendário para o processo, aberto para debate a
comissão de credenciamento/recredenciamento será composta pelos docentes: Alécio Martins,
Evandro Clemente, Dimas Peixinho, William Silva e Maurício Bolzan (suplente). Em relação ao
calendário para o processo de credenciamento/recredenciamento foi sugerido que o edital seja
feito em agosto, com abertura de edital até 28/08; apresentação de solicitações de 18 a 25/09;
análise pela comissão de 28/09 a 09/10; resultados e recursos de 13 a 16/10; homologação final
na reunião de 20/10 e apresentação de relatório da comissão na CSPPG de 19/11.
Posteriormente foi discutido sobre a não possibilidade de realização do recredenciamento, a
produção mínima e a política nacional sobre os programas com conceito 3 e 4, e a questão de
orientações. Colocada a composição da comissão em votação, esta foi aprovada por
unanimidade.

7. Elaboração de edital de seleção 2021

O prof. Alécio Martins informou que na reunião da Anpege foi informado sobre a necessidade de
se manter os editais de seleção, pois se não houver turmas ingressantes o programa corre o risco
de perder bolsas na CAPES e ter uma avaliação negativa no relatório SUCUPIRA. E devido ao
processo seletivo ser realizado ao final do mês de fevereiro e início do mês de março ele acredita
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que possa se ter condições de ser realizada alguma etapa do processo seletivo de forma
presencial, como a prova, de acordo com as medidas sanitárias vigentes, ou que se consiga
pensar na realização da mesma de forma virtual.  As comissões de seleção e de recursos estão
com as portarias vigentes, sendo que a comissão de seleção possui portaria válida até 14 de
março de 2021 (Portaria nº 002/2019 de 15 de março de 2019) e é composta pelos professores:
Alécio Martins, Maria José Rodrigues, Suzana Oliveira e Márcia Cunha (suplente). A comissão de
recursos possui portaria válida até 14 de março de 2021 (Portaria nº 003/2019 de 15 de março de
2019) e é composta pelos professores: Márcio Silva, Frederico Guilherme e Evandro Clemente, e
como suplente substituindo a PNPD Mariana Crepaldi foi indicado o prof. Maurício Bolzam. A
coordenação solicitou a elaboração do edital 01/2021 para divulgação em novembro de 2020
(após processo de recredenciamento, pois poderá impactar na oferta de vagas) e processo
seletivo em fevereiro de 2021. Foi pedido aos docentes que se pense no processo de inscrição
digital, o máximo de etapas possíveis à distância e se existe a viabilidade de aplicação de exame
de suficiência em língua estrangeira. Posteriormente foi informado que haverá provas do centro de
línguas de Jataí, o que já foi divulgado na página do programa. Após foi colocado em votação a
aprovação do lançamento do edital até novembro de 2020, sendo este aprovado por
unanimidade.

8. Defesas de mestrado e doutorado

8.1. Nome do estudante:  Daniel Parise (23070.033349/2020-51)
 

Foi realizado o pedido da banca de defesa mestrado do discente Daniel Parise
(23070.033349/2020-51), sob orientação do prof. Dr. Maurício José Alves Bolzam, com a
dissertação intitulada: SISTEMA GNSS E GEORREFERENCIAMENTO: análise da acuidade
das coordenadas geográficas da ferramenta google earth e a interferência do clima espacial. A
ser realizada no dia 04/09/2020 as 15:00 h00min. Sendo a banca composta pelo Presidente e
membro titular prof. Dr. Maurício José Alves Bolzam / UFG, membro titular interno prof. Dr. Alécio
Perini Martins, membro titular externo prof. Dr. Celso de Carvalho Braga / IFG, suplente interno
prof. Dr. Hildeu Ferreira da Assunção / UFJ, e suplente externo prof. Dr. Ricardo Avelino Gomes /
IF-UFG.   A coordenação informou que a documentação do discente estava correta, a dissertação
já havia sido entregue a banca e que o estudante não realizou estágio docência, o que precisaria
ser resolvido pelo colegiado. O discente solicitou dispensa do estágio alegando já atuar como
docente, e que realizaria o estágio docência esse semestre de acordo com seu plano de ensino,
com o prof. Pedro Júnior, porém devido à pandemia não foi possível realizar o estágio. No
semestre anterior o estágio não foi realizado devido ao discente estar dando aulas, sendo que a
prorrogação do discente vencerá no dia 05/09. Se tendo duas opções: 1) Aprovar a banca e
dispensar do estágio; 2) Exigir o estágio e dar prorrogação adicional de três meses para que o
discente cumpra a atividade. Após foi aberto a debate sendo discutida a necessidade dos
discentes que são docentes realizarem o estágio docência, bem como considerar um caso
excepcional somente os casos acontecidos após a pandemia, o cumprimento do estágio antes da
qualificação, e a necessidade dos alunos e orientadores conhecerem melhor os regulamentos do
programa.  Colocado em votação a dispensa do estágio do discente Daniel Parise de acordo
com as justificativas apresentadas a mesma foi aprovada por nove votos favoráveis e uma
abstenção. O discente constará como dispensado do estágio docência no histórico e no checklist
do diploma. Posteriormente colocado em votação a banca de defesa esta foi aprovada por dez
votos favoráveis e duas abstenções.

8.2. Nome do estudante: Fernando Uhlmann Soares (23070.032746/2020-14)

Foi realizado o pedido de defesa de doutorado do discente Fernando Uhlmann Soares
(23070.032746/2020-14), sob orientação do prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro, com o trabalho
intitulado: MÃOS QUE ESCREVEM O TERRITÓRIO, ESCREVEM A VIDA: o trabalhador
migrante nordestino em Rio Verde, Goiás. A ser realizada no dia 20/08/2020, as 19h00min por
videoconferência. Sendo a banca composta pelo Presidente e membro titular prof. Dr. Eguimar
Felício Chaveiro, membro titular externo José Gilberto de Souza/IGCE/UNESP-Rio Claro, membro
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titular externo prof. Dr. Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves/LEAT/UEG-Iporá, membro
titular externo prof. Dr. Francisco Fransualdo de Azevedo/DGE/CCHLA/UFRN, membro titular
interno prof. Dr. William Ferreira da Silva/UEEGEO/UFG-Regional Jataí, suplente interno profa.
Dra. Márcia Cristina da Cunha/UEEGEO/UFG-Regional Jataí e suplente externo profa. Dra. Sônia
de Souza Mendonça Menezes/DGEO/UFS. Sendo informado que a banca foi aprovada
anteriormente via e-mail, sendo necessário referendar a mesma no colegiado, colocado em
votação a abanca foi aprovada por unanimidade.

8.3. Nome do estudante: Adalto Moreira Braz (23070.031809/2020-15)

Foi realizada a leitura da banca de doutorado do discente Adalto Moreira Braz
(23070.031809/2020-15), sob orientação do prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira, com o trabalho
intitulado: Zoneamento turístico das paisagens para o município de Mineiros (GO), Brasil. A ser
realizada no dia 20/08/2020, as 08h30min, por videoconferência. Sendo a banca composta pelo
Presidente e membro titular prof. Dr. Ivanilton José de Oliveira / UFG / IESA, membro titular interno
prof. Dr. Alécio Perini Martins / UFG / UAEEGEO-REJ, membro titular externo prof. Dr. Antônio
Campar de Almeida / Universidade de Coimbra (Portugal) / DEPGEOTUR, membro titular externo
profa. Dra. Andrea Aparecida Zacharias / UNESP / Câmpus de Ourinhos, membro titular externo
Karla Maria Silva de Faria / UFG / IESA, suplente interno prof. Dr. Pedro França Júnior / UFG /
UAAEEGEO-REJ e suplente externo profa. Dra. Cristina Silva de Oliveira / UFJ. Possuindo como
coorientador o prof. Dr. Lucas Costa de Souza Cavalcanti / UFPE / CFCH / DCG.  Sendo
informado que a banca foi aprovada anteriormente via e-mail, sendo necessário referendar a
mesma no colegiado, colocado em votação a abanca foi aprovada por unanimidade.

8.4. Nome do estudante:  Fernando Santiago do Prado (23070.030710/2020-98)

Foi realizada a leitura da banca de mestrado do discente Fernando Santiago do Prado
(23070.030710/2020-98), sob orientação da profa. Dra. Márcia Cristina da Cunha, com o trabalho
intitulado: Microclima urbano: características higrotérmicas em Rio Verde -GO. A ser realizado no
dia 11/08/2020 as 14h00minh, por videoconferência Google meet. Sendo a banca composta pela
Presidente membro titular profa. Dra. Márcia Cristina da Cunha/UAEEGEO- Universidade Federal
de Jataí-UFJ, membro titular externo prof. Dr. Gilmar Oliveira Santos/Agronomia-Universidade de
Rio Verde - GO, membro titular interno prof. Dr. Pedro França Júnior/UAEEGEO- Universidade
Federal de Jataí-UFJ, suplente interno prof. Dr. Alécio Perini Martins/UAEEGEO- Universidade
Federal de Jataí-UFJ, e suplente externo profa. Dra. Gislaine Cristina Luiz/IESA- Universidade
Federal de Goiás-UFG. Possuindo como coorientadora a profa. Dra. Regina Maria
Lopes/UAEEGEO- Universidade Federal de Jataí-UFJ. Sendo informado que a banca foi
aprovada anteriormente via e-mail, sendo necessário referendar a mesma no colegiado, colocado
em votação a abanca foi aprovada por unanimidade.  

8.5. Nome do estudante: ELIFER BRAGA DE SOUZA (SEI 23070.034170/2020-11)

Foi realizada a leitura do pedido de banca de qualificação de mestrado do discente ELIFER
BRAGA DE SOUZA (SEI 23070.034170/2020-11), sob orientação do prof. Dr. Márcio Rodrigues
Silva, com o trabalho intitulado: PEQUENAS CIDADES: Caracterização socioeconômica e
espacial da cidade de São José do Povo-MT. A ser realizada no dia 14/09/2020, as 09: h00min,
por videoconferência do Google Meet: https://meet.google.com/xmf-kxkk-fq. Sendo a banca
composta pelo Presidente e membro titular prof. Dr. Márcio Rodrigues Silva - UFJ, membro titular
interno profa. Dra. Maria José Rodrigues – UFJ, membro titular interno profa. Dra. Suzana Ribeiro
Lima Oliveira - UFJ, e suplente interno prof. Dr. Dimas Moraes Peixinho – UFJ. Colocado em
votação a banca foi aprovada por unanimidade.

9. Solicitações de prorrogação de prazo de qualificação de mestrado e doutorado

9.1. Pollyana de Godoy Borges - 23070.033527/2020-44 - Relator: Pedro França Júnior
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Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação de mestrado da,
discente Pollyana de Godoy Borges, pelo prof. Pedro França Júnior, no qual a discente solicitou
seis meses, até a data de 15/03/2021, sendo o orientador prof. Dr. Frederico Augusto Guimarães
Guilherme e o relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da
discente. Colocado em debate, foi informado a necessidade de a prorrogação ser padronizada no
SIGAA no máximo até 19/03/2021, colocado em votação a prorrogação foi aprovada por
unanimidade, para a data de até 19/03/2021.

9.2. Ione Candido - 23070.033518/2020-53 – Relator: Suzana Ribeiro Lima Oliveira

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação de mestrado da
discente Ione Candido Silva,  pela profa. Suzana Ribeiro Lima Oliveira, no qual a discente solicitou
seis meses, até a data de 10/03/2021, sendo o orientador prof. Dr. William Ferreira da Silva e a
relatora favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da discente. Colocado
em debate, foi informado a necessidade de a prorrogação ser padronizada no SIGAA no máximo
até 19/03/2021, colocado em votação a prorrogação foi aprovada por unanimidade, para a data
de até 19/03/2021.

9.3. Naiane Martins da Silva - 23070.032649/2020-13 - Relator: Evandro César Clemente

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação de mestrado da
discente Naiane Martins da Silva,  pelo prof. Evandro César Clemente, no qual a discente solicitou
seis meses, até a data de 15/03/2021, sendo o orientador  prof. Dr. Dimas Moraes Peixinho e o
relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da discente. Colocado
em debate, foi informado a necessidade de a prorrogação ser padronizada no SIGAA no máximo
até 19/03/2021, colocado em votação a prorrogação foi aprovada por unanimidade, para a data
de até 19/03/2021.

9.4. Sabrina Carlindo Silva - 23070.032661/2020-28 - Relator: Evandro César Clemente

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de defesa de qualificação de mestrado
da discente Sabrina Carlindo Silva, pelo prof. Evandro César Clemente, no qual a discente
solicitou seis meses, até a data de 12/03/2021, sendo o orientador prof. Dr. Dimas Moraes
Peixinho e o relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da discente.
Colocado em debate, foi informado a necessidade de a prorrogação ser padronizada no SIGAA
no máximo até 19/03/2021, colocado em votação a prorrogação foi aprovada por unanimidade,
para a data de até 19/03/2021.

 

9.5. Rafael Gomes Pereira- 23070.033553/2020-72 - Relatora: Márcia Cristina Cunha

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de defesa de qualificação de mestrado
do discente Rafael Gomes Pereira, pela profa. Márcia Cristina Cunha, no qual o discente solicitou
três meses, até a data de 19/12/2021, sendo o orientador Prof. Dr. Alécio Perini Martins e a
relatora favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação do discente. Colocado
votação a prorrogação foi aprovada por unanimidade, para a data de até 19/12/2021.

 

A coordenação informou que duas solicitações de prorrogação de doutorado foram retiradas da
pauta devido à falta do parecer do orientador, e que as mesmas entrarão na pauta do mês de
setembro. Posteriormente foi realizada a leitura dos pedidos de prorrogação de doutorado.

9.6. Mariza Souza Dias- 23070.029167/2020-86 – Relator: Márcio Rodrigues Silva
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Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação de doutorado da
discente Mariza Souza Dias, pelo prof. Márcio Rodrigues Silva, no qual a discente solicitou
prorrogação até 29/09/2020, sendo seis meses considerando que o prazo de qualificação se
encerraria em março/2020, no início do período de isolamento social. Sendo o orientador Prof. Dr.
Ariovaldo Umbelino e o relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação
da discente. Colocado votação a prorrogação foi aprovada por nove votos favoráveis e três
abstenções, para a data de até 29/09/2020.

9.7. Juliana Abadia do Prado Soares- 23070.033690/2020-15 - Relator: Hildeu Ferreira da
Assunção

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação de doutorado da
discente Juliana Abadia do Prado Soares, pelo prof. Hildeu Ferreira da Assunção, no qual a
discente solicitou prorrogação até 05/09/2021, sendo seis meses considerando que o prazo de
qualificação se encerraria em 05/03/2021. Sendo o orientador Prof. Dr. Dimas Moraes Peixinho e
o relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da discente. Colocado
votação a prorrogação foi aprovada por unanimidade, para a data de até 05/03/2021.

9.8. Iolanda Lopes de Oliveira - 23070.033702/2020-01 – Relator: João Batista Pereira
Cabral

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação de prazo de qualificação de doutorado da
discente Iolanda Lopes de Oliveira, pelo prof. João Batista Pereira Cabral, no qual a discente
solicitou prorrogação até 05/09/2021, sendo seis meses considerando que o prazo de
qualificação se encerraria em 05/03/2021. Sendo o orientador Prof. Dr. Evandro César Clemente
e o relator favoráveis à solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da discente.
Colocado votação a prorrogação foi aprovada por unanimidade, para a data de até 05/03/2021.
Sendo que a prorrogação não será lançada no SIGAA antes de 05/03/2021.

10. Solicitações de prorrogação especial de prazo de defesa de dissertação e tese

10.1. Josimar Gonzaga Dias - 23070.033082/2020-01 – Relator: Dimas Moraes Peixinho

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação especial de prazo do discente de mestrado
Josimar Gonzaga Dias, pelo prof. Dimas Moraes Peixinho, no qual o discente solicitou
prorrogação até 05/12/2020, sendo três meses a partir do vencimento da prorrogação anterior
(05/09/2020). Sendo o orientador prof. Dr. William Ferreira da Silva e o relator favoráveis à
solicitação de aprovação do pedido de prorrogação da discente. Colocado votação a
prorrogação foi aprovada por unanimidade, para a data de até 05/12/2020. Sendo informado que
segundo o regulamento não serão permitidas novas prorrogações.

10.2. Divino José Lemes de Oliveira- 23070.031922/2020-92 - Relator: William Ferreira da
Silva

Foi realizada a leitura do pedido de prorrogação especial de prazo do discente de doutorado
Divino José Lemes de Oliveira, pelo prof. William Ferreira da Silva, no qual o discente solicitou
prorrogação até 28/02/2021, sendo seis meses a partir do vencimento da prorrogação anterior.
Sendo o orientador Prof. Dr. Dimas Moraes Peixinho e o relator favoráveis à solicitação de
aprovação do pedido de prorrogação da discente. Colocado votação a prorrogação foi aprovada
por unanimidade, para a data de até 28/02/2021. Sendo informado que segundo o regulamento
não serão permitidas novas prorrogações. Posteriormente foi informado que serão enviados e-
mails aos alunos e orientadores informando a aprovação das solicitações e as datas limites para
qualificação ou defesa.

11. Outros assuntos.
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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 11h50min, da qual, para constar, eu, Micaeli Prado, Encarregada
Operacional do programa de Pós-graduação em Geografia, lavrei a presente ata em 11 de agosto
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 Pedro França Junior, Professor
do Magistério Superior, em 28/09/2020, às 15:04, 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 28/09/2020, às 15:32, 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 Maurício José Alves Bolzam,
Professor do Magistério Superior, em 28/09/2020, às 22:47, 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 Maria José Rodrigues, Professor
do Magistério Superior, em 29/09/2020, às 09:37, 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 30/09/2020, às 15:07, 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 02/10/2020, às 09:00, 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 02/10/2020, às 09:51, 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 1580337 e o código CRC 2581AB4D.

Referência: Processo nº 23070.034437/2020-71 SEI nº 1580337
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