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

ATA COPG-REJ 06 /2020 - PPGGEO/2020

                                                                              REUNIÃO ORDINÁRIA – 006/2020

Data:  20/10/2020

Horário: 14h00min a 17h00min

Local: Reunião realizada via google meet

 

PAUTA

1. Informes gerais;
2. Apreciação da ata do mês de setembro;
3. Recursos PROAP;
4. Banca de qualificação de doutorado Mariza Souza Dias (Processo SEI

23070.006920/2020-65);
5. Solicitação de mudança de orientador, de interesse da discente Daiane Alves do

Nascimento (Processo SEI 23070.040232/2020-24);
6. Escolha da logomarca do PPGGeo;
7. Disciplinas do semestre 02/2020;
8. Edital de seleção alunos especiais 02/2020;
9. Edital de seleção 2021;

10. Editais de credenciamento e recredenciamento;
11. Outros Assuntos.

 

1. Informes Gerais

O prof. Alécio Perini Martins deu início a reunião informando as justificativas de ausência da
reunião do docente Frederico Guilherme que está em trabalho de campo, e do docente Eguimar
Chaveiro que está ministrando aula no IESA. 1. A participação da professora Cátia Leal na
reunião do colegiado estava prevista para a data de hoje, porém foi reagendada para o dia
03/11/2020 às 15 horas. A coordenação enviará uma convocação para esta reunião
extraordinária, que será exclusivamente para discutir a avaliação quadrienal do programa, através
da análise do relatório SUCUPIRA realizada pela profa. Cátia Leal. 2. A FAPEG está organizando
uma seleção interna para concorrência ao edital de bolsas da CAPES em parceria com as FAP’s.
Neste edital a FAPEG poderá aprovar até 69 bolsas para o estado, sendo 30 bolsas de mestrado,
30 de doutorado e 09 bolsas de Pós-doutorado, em até 03 planos de trabalho (23 bolsas por
instituição). O edital é dividido por programas em consolidação (que é o caso do PPGGeo) e por
programas emergentes. O programa construiu uma proposta conjunta com o PPGA e encaminhou
para a PRPG compor a proposta da UFJ, que será enviada a FAPEG. O programa realizou a
proposta de 10 bolsas de doutorado neste edital. As bolsas do programa FAPEG/CAPES ou
FAPEG se encerram em 2021, sendo 6 bolsas, se o programa não conseguir a adesão de mais
bolsas o doutorado contará apenas com 5 bolsas CAPES. 3. No dia 30/09/2020 ocorreu uma
reunião com os coordenadores da área de Geografia na CAPES, onde foram discutidos os itens
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da avaliação e questões específicas da área. Os documentos da reunião foram encaminhados
aos docentes por e-mail. 4. Foi lançado no dia 14/09/2020 o edital de credenciamento de
docentes no PPGGeo, com inscrições via e-mail entre os dias 03 e 06/11/2020. O Edital foi
elaborado pela comissão interna de credenciamento e recredenciamento e encaminhado por e-
mail para análise do colegiado, sendo realizadas as correções sugeridas e publicado o mesmo
após a ciência do colegiado por e-mail. Em novembro o resultado prévio passará em reunião do
colegiado, e o processo de recredenciamento será realizado em dezembro. 5. O calendário do
semestre remoto 02/2020 está em discussão nas Câmaras, sendo que ele poderá ser feito em
comum com o calendário da graduação. Em reunião dos coordenadores de Pós-graduação foi
proposto as seguintes datas: Primeira etapa – de 03/11 a 18/12; Recesso de 19/12 a 17/01;
Segunda etapa de 18/01 a 19/03. Será realizado um esforço para alinhar o calendário da Pós-
graduação ao calendário da graduação, mas na PROGRAD o calendário ainda está indefinido
(com proposta de retorno sem recesso, em 03/01/2020). 6. A instituição contratou uma empresa
para realizar um workshop sobre a plataforma SUCUPIRA, que acontecerá no dia 23/10 das 09 às
17h. O programa possui direito a 05 vagas, sendo obrigatória a participação do coordenador, da
vice coordenadora e da secretária. Para as duas vagas remanescentes foram realizadas alguns
levantamentos por e-mail, e apenas o professor João Cabral se inscreveu, tendo ainda uma vaga
para ser preenchida por um docente do programa. Sendo necessário que a resposta com os
nomes dos participantes seja repassada a PRPG na data de hoje. Após foi aberto para que um
docente que apresente interesse possa participar do workshop, sendo que o prof. William Silva
preencherá a vaga. 7. No dia 16/10/2020 iniciaram os trabalhos da Comissão de Elaboração de
Políticas de Pós-Graduação da UFJ. A comissão está trabalhando especificamente com o
planejamento estratégico para o quadriênio 2021/2024 e diretrizes gerais para o PDI da Pós-
Graduação. A comissão pediu para que os programas realizem seu PDI, porém ainda não se tem
o estatuto geral e o PDI da Instituição. É necessário que o programa finalize o seu planejamento
estratégico e a coordenação apresentará uma versão do mesmo para a reunião ordinária de
novembro. 8.  Foi questionado sobre a ampliação dos créditos de aluno especial cursado em
outra instituição, sendo respondido pelo prof. Alécio Martins que a demanda foi levada a reunião
dos coordenadores dos programas de Pós-graduação, e que será mantido o que está no
regulamento geral do programa, e que as instruções normativas seriam apenas relacionadas à
qualificação/defesa e prorrogação de prazo. Foi recomendado que os alunos façam um
documento pedindo a realização de uma instrução normativa e envie a PRPG para que o pedido
passe em reunião da CSPPG.  

2. Apreciação da ata do mês de setembro

O professor Alécio Martins abriu para debate sobre possíveis alterações sugeridas pelo colegiado
na ata de setembro de 2019, sem nenhuma sugestão foi colocado em votação e aprovada por 08
votos favoráveis e 02 abstenções.

3. Recursos PROAP

A Secretaria do programa abriu os pedidos de empenho do recurso por grupo de despesa no SEI,
mas ainda está aguardando o retorno da PROAD. Já foram solicitados dois auxílios para
atividade de campo de discentes, sendo pedido que o representante discente Aníbal Tannuri
repasse a informação aos discentes, e os docentes entrem em contato com seus orientados que
possuam atividades previstas, como atividades de campo e eventos. As solicitações já devem ser
realizadas, pois é necessário que estejam registradas no SEI com pelo menos 20 dias de
antecedência. Estão a disposição ainda oito apoios de até R$ 320,00 para discentes. Foi
relembrado que o transporte ainda não está agendando atividades de campo. Sobre os recursos
para tradução, foram recebidos 08 artigos, eles serão encaminhados ainda nessa semana para
orçamento. Após o orçamento pronto será enviado um e-mail ao colegiado para aprovação do
encaminhamento da despesa.  Em relação ao auxílio á pesquisador, a secretaria está aguardando
a PROAD liberar o empenho. Sendo solicitado aos docentes que apresentaram demanda por
material de consumo e manutenção de equipamentos que procurem a secretaria para verem os
procedimentos de abertura dos processos no SEI, e que iniciem a tomada de preços, sendo
necessários três orçamentos, com papel timbrado da empresa, com CNPJ, e válido para 30 dias.
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Os docentes Márcia Cunha, Maria José Rodrigues e Pedro França Júnior já estão trabalhando na
organização do livro, os quais já realizaram o orçamento em três gráficas, o próximo passo será
escolher uma gráfica e realizar o pedido das normas. Será enviado aos docentes o cronograma
para que possam realizar o envio dos capítulos. Até o momento se teve o retorno de dez docentes
que se interessaram em publicar os capítulos, possivelmente poderá ser ampliado à publicação
para mais de um capítulo por docente.

4. Banca de qualificação de doutorado Mariza Souza Dias (Processo SEI
23070.006920/2020-65)

Foi realizado o pedido da banca de qualificação de doutorado da discente Mariza Dias
(23070.006920/2020-65), sob orientação do prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, com a
dissertação intitulada: O Papel dos Projetos de Extensão Universitária na Reprodução Social do
Campesinato no Estado de Goiás. A ser realizada no dia 28/10/2020 as 09h00min. Sendo a
banca composta pelo Presidente e membro titular prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira,
membro titular externo profa. Dra. Dinalva Donizete Ribeiro (UFG), membro titular externo prof. Dr.
Adriano Rodrigues de Oliveira (UFG), suplente interno prof. Dr. Dimas Moraes Peixinho (UFJ), e
suplente interno profa. Dra. Cátia Regina Assis Almeida Leal (UFJ).   A coordenação informou que
o orientador preencheu o formulário dentro do prazo de prorrogação da discente. A discente
encaminhou uma cópia do relatório via e-mail ao programa e informou que faria o envio aos
membros da banca. Aberto para debate, sem nenhum questionamento foi colocada em votação a
aprovação da banca de qualificação, sendo esta aprovada por 08 votos favoráveis e 01
abstenção.

5. Solicitação de mudança de orientador, de interesse da discente Daiane Alves do
Nascimento (Processo SEI 23070.040232/2020-24):

Foi informado que a discente Daiane Alves do Nascimento, em reunião realizada pelo colegiado
no mês de setembro havia realizado o pedido de solicitação de mudança de orientação, na qual
foi dado um período para definição da orientação da discente. Sendo informado posteriormente
que a justificativa de troca de orientação se pautava devido a dificuldades na área e falta de
afinidade com os temas de trabalho do orientador atual. Além disso, através de diálogos entre a
discente e o orientador, não foi possível encontrar uma solução como, por exemplo, um tema de
pesquisa que a discente pudesse realizar dentro de seus conhecimentos acadêmicos, que são
voltados para área da educação. Estando o orientador atual ciente e em pleno acordo. Foi
informado que o orientador emitiu parecer favorável, e expôs em reunião anterior estar favorável
com a mudança e informou os motivos de mudança de orientação. Após a reunião a discente
entrou em contato com a Professora Márcia Cunha e ambas estão de acordo com a nova
orientação, após foi aberto para debate à orientação da discente Daiane Nascimento pela profa.
Márcia Cunha, sem nenhum questionamento foi colocado em votação e aprovada por 05 votos
favoráveis e 01 abstenção.

6. Escolha da logomarca do PPGGeo

Na reunião ocorrida no mês de setembro foram apresentadas seis opções de logomarca para o
programa, após as sugestões foi escolhida uma logomarca e sugerido alterações na mesma.
Após a ASCOM elaborou 3 opções de logomarca, considerando as sugestões e questionamentos
realizados na reunião de setembro, sendo necessário escolher uma entre as 03 enviadas, pois
não há possibilidade de novas alterações, pois a política de elaboração de material gráfico da
ASCOM permite até 3 alterações, que já foram realizadas. Posteriormente foram projetadas as 3
logomarcas, se abriu para debate, sendo escolhida a logomarca 1.  

7. Disciplinas do semestre 02/2020:

As matrículas dependem do calendário da PRPG, que ainda não está pronto, independente do
calendário a coordenação previu as matrículas entre os dias 29 e 30/10/2020, se não for possível
que elas sejam realizadas no SIGAA, as mesmas serão realizadas via secretaria.  As disciplinas
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optativas serão ministradas no período da manhã, e as disciplinas obrigatórias de Seminários no
período noturno, conforme tabela abaixo:

 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Matutino (08h
às 12h)   

Tópicos
especiais em
Geografia da
Saúde

 

Profa. Maria
José

Políticas
públicas para o
Campo

 

Prof. Evandro

 

Vespertino

(14h às 18h
     

Noturno

(19h às 22h)
 

Seminário de
Mestrado

 

Profa. Márcia*

  

Seminários de
doutorado 1 e 2
(alternados)

 

Prof. Alécio*

 

 

Após foi aberto para debate, sendo comentado que a diferença do calendário de Jataí com
Goiânia dificultaria a participação do professor Eguimar Chaveiro, sendo sugerido pela profa.
Maria José Rodrigues que a disciplina Tópicos especiais em Geografia da Saúde seja em parte
concentrada (na primeira semana de março).  O prof. Dimas Peixinho informou que gostaria de
participar da disciplina de Seminários de doutorado, sendo informado pelo prof. Alécio Martins
que organizaria as temáticas, e informaria posteriormente os docentes por e-mail. As
apresentações dos projetos das turmas de Seminário de Mestrado e Seminário de Doutorado 1
acontecerão de 22 a 26 de fevereiro de 2021 no período noturno. Se os docentes da graduação
desejarem aproveitar a disciplina para realização de um evento para os discentes assistirem a
data já está agendada. Foi pedido aos docentes que comecem as aulas na semana do dia
09/11/2020 devido ao edital de aluno especial. As matrículas dos alunos regulares será na
próxima semana, sendo necessário que seja visto a abertura do sistema para matrículas nos dias
29 e 30/10/2020, pelo SIGAA, caso não dê certo a mesma será realizada na coordenação.  Os
discentes serão avisados por e-mail das datas. Colocado em aprovação as disciplinas, com um
módulo concentrado da disciplina de Tópicos especiais em Geografia da Saúde, este foi
aprovado por 09 votos favoráveis e 01 abstenção.  Posteriormente foi pedido o encerramento de
notas das disciplinas de 2020/1 até o dia 28/10/2020. Os docentes que não conseguirem realizar
o encerramento das disciplinas até esta data devem entrar em contato com a coordenação para
que seja visto o caso.

8. Edital de seleção alunos especiais 02/2020
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O prof. Alécio Martins projetou o edital de seleção de alunos especiais 02/2020, após informou
que será realizada uma semana de inscrição, exclusivamente via e-mail, sendo ofertadas a nível
Mestrado e Doutorado três vagas para alunos graduados para a disciplina Estado, políticas
públicas e desenvolvimento territorial, ministrada pelo Professor Dr. Evandro César Clemente, e
cinco vagas, sendo duas para alunos de graduação e três para alunos graduados, para a
disciplina Tópicos especiais em Geografia da Saúde, ministrada pela Profa. Dra. Maria José
Rodrigues. Posteriormente foi passado tópico a tópico do edital, alunos especiais, público, alvo,
período de inscrições, vagas, da documentação para inscrição, da seleção, resultado das
solicitações, recursos, realização das aulas, cronograma, disposições finais e anexos. 
Posteriormente sem nenhum questionamento, foi colocado em votação o edital de seleção de
alunos especiais, sendo este  aprovado por 10 votos favoráveis.

9. Edital de seleção 2021

O prof. Alécio Martins projetou o edital de seleção 02/2020, e informou que devido ao programa
estar com o edital de credenciamento/recredenciamento a quantidade de vagas nesse edital não
será personificada por docente. Sendo as vagas apresentadas por linhas de pesquisa, com
apresentação dos docentes credenciados no momento, sendo oferecidas 12 vagas destinadas ao
Curso de Mestrado e 10 vagas destinadas ao Curso de Doutorado, distribuídas igualmente entre
as linhas de pesquisa do programa. E que devido ao documento de área da Geografia na CAPES
especificar um limite de orientações, o docente não pode ter menos de uma orientação e não
pode ter mais do que dez orientações vigentes, sendo que alguns docentes estão chegando ao
número limite de orientações. A questão das vagas será discutida posteriormente no colegiado.
Foi informada a manutenção de acordo com § 2°do Art. 4° da Resolução CONSUNI 07/2015 da
porcentagem de 20% de vagas para candidatos PPI.  Sendo o período de inscrições de 11 a 22
de janeiro de 2021, exclusivamente via digital pelo e-mail institucional do Programa de Pós-
Graduação em Geografia, posteriormente foi informado os procedimentos de inscrição.  O prof.
Alécio Martins informou que o PPGGeo não aplicará prova de suficiência em língua estrangeira
em seu processo seletivo, devendo o candidato apresentar o certificado na inscrição, sendo
divulgado para os candidatos o contato do centro de línguas da UFJ. Após foi explicado sobre a
documentação exigida e como ela deve ser entregue, as etapas do processo seletivo, e o
cronograma do processo seletivo.  Foi informado que o edital foi enviado para avaliação pela
PRPG, e caso não haja retorno, o mesmo será publicado com a aprovação do colegiado.  Após
foi discutido a necessidade de um intérprete de libras para candidatos que necessitem de
condições especiais, a especificação do edital de as despesas serem a cargo do candidato, e
nos anexos foi colocado à área de atuação de cada docente como o número de vagas por linha.
 Posteriormente foi colocado o edital em discussão, sem nenhum questionamento, foi colocado
em votação e aprovado por 09 votos favoráveis. Foi pedido que caso os docentes encontrassem
até o dia 03/11/2020 algum erro de digitação ou inconsistência de texto que encaminhe a
coordenação.

10. Editais de credenciamento e recredenciamento

Foi projetado o edital de credenciamento e informado da realização das sugestões feitas
anteriormente, e que o edital será para credenciamento de docentes permanentes e
colaboradores (para o mestrado), para o quadriênio de 2021- 2024, sendo o edital válido por dois
anos. Posteriormente foi explicado sobre a documentação necessária, os requisitos e atribuições,
das vagas, das inscrições e o cronograma do processo seletivo. Após foi aberto para sugestões e
colaborações, sem nenhum questionamento, foi pedido que fosse realizada a divulgação do edital.
Após foi projetado o edital de recredenciamento, e informado que devido um dos critérios de
avaliação ser a produção no quadriênio, o qual se encerra em 31/12/2020, se optou por fazer o
credenciamento primeiro e realizar o processo de recredenciamento em dezembro, antes das
férias, com período para complementação de documentos. Posteriormente foram informadas as
disposições preliminares, dos requisitos e atribuições, e das vagas do edital. Foi colocado em
discussão essa primeira parte do edital para sugestões e questionamentos, sem nenhum
questionamento foi dado sequência na apresentação do edital. Sendo apresentado sobre as
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inscrições, dos critérios de avaliação, cronograma do processo seletivo e das disposições finais e
anexos. O prof. Alécio Martins informou que os docentes Ivanilton Oliveira e Sedeval Nardoque
manifestaram que não gostariam de manter o recredenciamento no programa, sendo orientado
aos docentes, que devido aos mesmos possuírem orientações ativas no programa, que realizem o
recredenciamento, e modifiquem o termo de compromisso indicando que se comprometem a
manter as orientações até a conclusão dos discentes. Colocado em votação o edital de
recredenciamento docente este foi aprovado por 10 votos favoráveis.

11. Outros assuntos

Nessa última semana a coordenação recebeu um informe do prof. Márcio Silva em relação à
orientação do discente Winder Pires, que o discente não vem cumprindo o calendário de
orientação e entrega de material estabelecido pelo docente. O prof. Márcio Silva fez a indicação
de que a comissão de acompanhamento discente se reunisse com o discente para saber o que o
mesmo estava pensando, mas posteriormente eles decidiram colocar a orientação do discente
Winder Pires a disposição.  O discente está conversando com docentes para a mudança de
orientação, sendo orientado que ele oficialize a mudança no colegiado no mês de novembro. O
prof. Alécio Martins pediu que se os docentes tiverem problemas com orientação que comunique
a coordenação para que o discente não chegue à qualificação ou defesa com problemas. Não
havendo mais nenhum outro assunto a tratar, o coordenador do programa de Pós-graduação em
Geografia, professor Alécio Perini Martins, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
sessão às 16:25min, da qual, para constar, eu, Micaeli Prado, Encarregada Operacional do
programa de Pós-graduação em Geografia, lavrei a presente ata em 18 de novembro 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.

 

 

 

 

Referência: Processo nº 23070.046336/2020-42 SEI nº 1734321
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