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O PROGRAMA

 Criado em 2009 com o curso de mestrado, com doutorado

implementado em 2016, o PPGGeo comemora 10 anos de existência

em 2019 com 91 mestres e 01 doutora titulados e conceito 04 na

avaliação CAPES. É um dos poucos programas com curso de

doutorado em Geografia situado fora de capitais no interior do Brasil,

atendendo a demandas dos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Tocantins.

 Apresenta em seu quadro docentes altamente qualificados, com boa

produção acadêmico-científica, experiência em orientação e

coordenação de projetos, sendo alguns financiados por agências

como CAPES, FAPEG e CNPq.



COORDENAÇÃO E SECRETARIA

 A coordenação e secretaria do PPGGeo funcionam no prédio da pós-

graduação (Campus Jatobá);

 A secretaria funciona de segunda a sexta, das 07:00 às 11:00 e das

13:00 às 17:00, exceto em dias com reuniões ou treinamento previstos,

que serão previamente comunicados. Às sextas, o expediente se

encerra às 16:00.

 O coordenador do programa atende às quintas-feiras, das 09:00 às

11:30 e das 14:00 às 17:30 na mesma sala, exceto em dias de reunião

do PPGGeo ou da CRPPG (calendários disponíveis na página do

programa). Devido ao acúmulo de atividades, solicita-se que este

horário de atendimento seja respeitado.

 Contatos: (64) 3606 8264; posgeojti@gmail.com

 FIQUEM ATENTOS À PÁGINA DO PROGRAMA, QUE ESTÁ SENDO

ATUALIZADA. TODOS OS INFORMES SERÃO POSTADOS NO SITE.

mailto:posgeojti@gmail.com


COORDENAÇÃO E SECRETARIA

 IMPORTANTE: A atual coordenação assumiu a função em janeiro de 2019.
A secretaria do programa foi reestruturada em 07 de março de 2019.

 Muitas rotinas administrativas estão sendo atualizadas/criadas. Existem
diversos problemas relativos a nomes de disciplinas, cargas horárias,
cadastros diversos e regulamentações que não são de responsabilidade
desta gestão ou secretaria e estão em processo de correção. A Micaeli
ainda está em treinamento para utilizar alguns sistemas e ferramentas.

 Antes de apontar apenas as fragilidades do programa em grupos de
whatsapp, redes sociais, mesas de bar e etc., procure dialogar com a
coordenação. Converse, tire dúvidas. O programa é feito por docentes e
coordenação mas, principalmente, por discentes, motivo de sua
existência. Espera-se que discentes de pós-graduação sejam maduros,
bem informados e trabalhem pela melhoria de um programa que estará
eternamente vinculado a seu título no diploma emitido.

 PS: A coordenação não é “bagunçada”. Pelo contrário, tem trabalhado
dia e noite para corrigir as inconsistências do programa em menos de 90
dias de gestão e oferecer um serviço de qualidade à comunidade
acadêmica.



MATRIZ CURRICULAR

 A matriz curricular do PPGGeo encontra-se em reformulação, juntamente
com seu regimento interno e regulamento de bolsas, visando adequar às
transformações ocorridas no programa nos últimos anos. A nova matriz e
regimentos devem entrar em vigor a partir de agosto de 2019.

 Alunos do curso de mestrado devem cursar 16 créditos em disciplinas,
sendo 08 em obrigatórias (metodologia da pesquisa em geografia,
formação do pensamento geográfico e Seminário de Mestrado I) e 08 em
optativas, entre as diversas ofertadas pelo programa. Além dos créditos
em disciplinas, devem cumprir 04 créditos em atividades complementares
(ver resolução na página do PPGGeo), 32h em estágio docência (em 1
semestre) e atividades de qualificação e defesa.

 Alunos do curso de doutorado devem cursar 24 créditos em disciplinas,
sendo 12 em obrigatórias (metodologia da pesquisa em organização
espacial, organização espacial e Seminários de Doutorado I, II e III) e 12
em optativas, entre as diversas ofertadas pelo programa. Além dos
créditos em disciplinas, devem cumprir 06 créditos em atividades
complementares (ver resolução na página do PPGGeo), 64h em estágio
docência (em 2 semestres) e atividades de qualificação e defesa.



HORÁRIO DE AULAS

 O horário de aulas, bem como as disciplinas e docentes são

disponibilizadas com pelo menos 30 dias de antecedência na página

do PPGGeo para que os discentes se organizem para cursá-las;

 Embora a coordenação se esforce pela definição prévia, algumas

disciplinas podem ter os seus horários ajustados em função do

calendário dos docentes, outras disciplinas, eventos, etc. O ideal é

prezar pelo bom senso e manter diálogo permanente com os

professores e coordenação.

 A coordenação sugere que não haja conflito em datas e horários de

disciplinas, sobretudo concentradas. É apenas uma sugestão, visto que

a maleabilidade da matriz não garante que os horários nunca
coincidam. Neste caso, vale o velho bom senso e o necessário diálogo

com professores e colegas de turma. É possível combinar datas de

apresentação/ atividades e organizar frequências para que ambas as

partes não sejam prejudicadas.



AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

 As disciplinas são avaliadas por meio de conceitos, sendo:

 É exigida uma frequência mínima de 85%. Por exemplo, em uma
disciplina de 64 horas permite-se faltar até 9,6 aulas, correspondendo a

2 dias de aula. Em disciplina de 48 horas, até 7,2 faltas (1 dia e meio de

aula). Em disciplinas de 32h, até 4,8 (1 dia de aula)

Conceito Equivalência
Quantitativa

Equivalência 
Qualitativa

A 9,0 a 10,0 Muito bom, com direito a crédito

B 7,5 a 8,9 Bom, com direito a crédito

C 6,0 a 7,4 Regular, com direito a crédito

D Inferior a 6,0 Insuficiente, sem direito a crédito



APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS

 O regulamento do PPGGeo permite a solicitação de aproveitamento

de créditos em até 50% do total, desde que as disciplinas tenham

afinidade com as linhas de pesquisa do programa e sejam aprovadas
em reunião de colegiado.

 Solicita-se que, os alunos que desejem solicitar aproveitamento de

créditos, encaminhe o formulário disponibilizado na página do

PPGGeo à secretaria do programa até o dia 12 de abril de 2019 para

serem apreciados na reunião ordinária de abril e constar nos históricos.

 É permitido o aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas nos

últimos 05 anos (contando da data de ingresso no programa). NÃO É

PERMITIDO O APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS.



ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 São consideradas atividades complementares todas as que se

encontram listadas na resolução interna disponibilizada na página do

PPGGeo: participação e/ou organização de eventos, cursos,
atividades de capacitação, publicação de artigos em eventos e

periódicos, livros e capítulos de livro.

 Cada 48h em atividades correspondem a 1 crédito.

 Serão aceitas apenas atividades desenvolvidas a partir da data de

ingresso no PPGGeo (curso atual). Por exemplo, quem cursou mestrado

no programa e agora cursa doutorado não pode aproveitar

atividades do curso anterior.

 Recomenda-se que as atividades sejam cumpridas até a data do

exame de qualificação, mas serão contabilizadas as desenvolvidas até

a data de entrega do material para defesa.



ESTÁGIO DOCÊNCIA

 O estágio docência é OBRIGATÓRIO para todos os discentes, independente da
modalidade (mestrado ou doutorado), da concessão de bolsas ou da experiência
docente prévia ou atual.

 As normas do estágio estão dispostas em regulamento próprio, elaborado em 2018
e que em breve estará disponível na página do PPGGeo.

 O estágio docência compreende atividades de: regência (não ultrapassando 50%
da carga horaria para mestrado e não sendo igual a 100% para doutorado),
acompanhamento de aulas, acompanhamento discente (alunos com
necessidades especiais, baixo rendimento ou atividades de monitoria) e oferta de
atividades de capacitação (cursos, etc).

 No caso de o estágio docência prever regência, esta deve ser registrada no plano
de ensino da disciplina e descontada da carga horária do professor responsável.

 Discentes de mestrado devem cumprir o estágio docência em um único semestre,
com carga horária de 32h e de doutorado em pelo menos dois semestres, com
carga horária de 64h.

 Os relatórios devem ser entregues na secretaria do PPGGeo imediatamente após a
conclusão do estágio, com assinaturas do professor das disciplinas e do orientador.



PRAZOS E SITUAÇÕES DE DESLIGAMENTO

 O discente deve sempre considerar sua data de matrícula para
organizar os seus prazos:

 Para apresentação do projeto de pesquisa, o prazo máximo é de 12

meses (mestrado e doutorado), aproveitando as disciplinas de

Seminário I.

 Para a qualificação, o prazo é de 12 a 18 meses para mestrado e de

24 a 36 meses para doutorado. Não é possível solicitar prorrogação de

prazo para a qualificação. O discente que não cumprir estes prazos

será automaticamente desligado do programa. Em caso de
reprovação no exame de qualificação, o discente tem um prazo de 60

dias para nova qualificação (mestrado) ou 90 dias para o doutorado.

Caso haja uma segunda reprovação, é encaminhado para o

desligamento.



PRAZOS E SITUAÇÕES DE DESLIGAMENTO

 Para a defesa do produto final, o prazo regular é de 24 meses para o

mestrado e 48 meses para o doutorado. Salienta-se que este é o prazo
total para DEFESA, não para entrega do material que deve ser feito

com no mínimo 30 dias de antecedência (tanto para qualificação

quanto para defesa).

 Por exemplo, para a turma de mestrado que ingressou em 2019 e se

matriculou em 19 de março, o prazo máximo para defesa de

qualificação é 19 de setembro de 2020, com entrega dos exemplares

para defesa até 19 de agosto de 2020. Para o doutorado o prazo

máximo de defesa é de 19 de março de 2021, com entrega dos

exemplares até 19 de fevereiro de 2021.

 No PPGGeo, o prazo mínimo para entrega de relatórios (qualificação,

bolsas, estágio docência e atividades complementares) e de produto

final (tese ou dissertação) é de 30 dias. A entrega de materiais fora de
prazo é encaminhada ao colegiado para avaliação de desligamento.



PRAZOS E SITUAÇÕES DE DESLIGAMENTO

 Será desligado do PPGGeo o discente que:

 Não cumprir os prazos previstos em regimento e no calendário do

programa;

 Reprovar pela segunda vez em exame de qualificação;

 Reprovar na defesa do produto final;

 Obter conceito D em qualquer disciplina, obrigatória ou optativa;

 Em caso de conceito C não é previsto desligamento do programa,
apenas o corte da bolsa de estudos;

 Infrações como agressão, assédio ou outras previstas no código penal,

devendo ser aberto processo e votado no colegiado do PPGGeo e da

CRPPG.



PRAZOS E SITUAÇÕES DE DESLIGAMENTO

 Estão previstas as prorrogações de prazo:

 De até 06 meses para mestrado, devendo constar parecer do

orientador e justificativas para prorrogação. Este pedido é discutido e

votado no colegiado do PPGGeo, que pode deferir ou não.

 Em casos excepcionais, prevê-se uma prorrogação adicional de 03

meses, concedida apenas em casos extremos como problemas de

saúde.

 Para o doutorado, prevê-se prorrogação de até 12 meses, desde que
bem justificada, com parecer do orientador e aprovação do

colegiado.

 Ressalta-se que as prorrogações de prazo podem impactar

negativamente na avaliação dos programas e que nem sempre são
aprovadas pelo colegiado. Procurem cumprir os prazos.



PROJETO, QUALIFICAÇÃO E DEFESA

 Todos os discentes (mestrado e doutorado) devem estar com o projeto

(re)estruturado e em condições de defesa na disciplina de Seminário I,
ao final do primeiro ano de curso.

 Recomenda-se que a definição do projeto seja feita ainda no primeiro

semestre de curso.

 O modo de avaliação do seminário fica a cargo do professor

responsável pela disciplina.

 O relatório de qualificação, obedecidos os prazos anteriormente

citados, deve apresentar 03 partes: 1) Atividades desenvolvidas no

programa (breve relato sobre disciplinas e atividades complementares,
com respectivos créditos); 2) Corpo do texto (tese ou dissertação, para

o qual recomenda-se a apresentação de no mínimo 50% do trabalho

concluído, com embasamento teórico e metodológico consistentes);

3) Planejamento de atividades para o período restante de curso,
indicando as etapas que precisam ser cumpridas e os prazos).



PROJETO, QUALIFICAÇÃO E DEFESA

 A banca de qualificação é composta pelo orientador e dois avaliadores,
que podem ser internos ou externos tanto para mestrado quanto para
doutorado. No caso de avaliadores externos em exames de qualificação,
o PPGGeo não se responsabiliza pelos custos da atividade (diárias,
passagem e hotel), devendo discente e orientador estarem cientes de que
precisam de recursos de projeto ou próprios para esta atividade. Os
exames de qualificação são realizados sem público.

 A defesa do produto final é feita em sessão pública, com a participação
de: MESTRADO: orientador, membro interno e membro externo (ou dois
externos, desde que discente e orientador arquem com os custos de um
segundo avaliador); DOUTORADO: orientador, dois membros internos e
dois membros externos (no caso de mais de dois externos, discente e
orientador devem arcar com os custos);

 No caso de existência de coorientador, este não deve participar da
banca;

 O cerimonial de defesa (tempo e forma de apresentação e avaliação)
devem ser definidos pelo orientador.



PROJETO, QUALIFICAÇÃO E DEFESA

 Tanto qualificação quanto defesa devem prever a figura de 02

membros suplentes, sendo um interno e um externo (para qualificação

basta que sejam internos);

 O candidato deve encaminhar uma cópia do trabalho para cada

membro da banca, inclusive suplentes;

 Caso encaminhe cópias digitais, é preciso entregar na coordenação

uma declaração informando quais membros receberam cópias

digitais e se responsabilizando pelo envio, com anuência do

orientador;

 Após a defesa do produto final é necessário entregar na secretaria 01
exemplar em capa dura, na cor azul e letras douradas e 01 exemplar

em formato digital, já com o registro da biblioteca, para atualização

da página do programa (CD, pendrive ou e-mail).

 A entrega do produto para o repositório digital deve seguir as normas
da biblioteca da universidade.



PROJETO, QUALIFICAÇÃO E DEFESA

 Tanto na qualificação quanto na defesa, o discente receberá apenas

o status de aprovado ou reprovado, sem atribuição de nota.

 Após a defesa do produto final, o discente tem um prazo de até 30

dias para entregar as versões finais com as sugestões da banca e

correção final do orientador;

 Após a defesa do produto final, o discente tem um prazo de até 45

dias para solicitação de diploma. Se considerar os 30 dias de

correções, este prazo é de apenas 15 dias.

 Ao final de cada ano, todos os discentes devem entregar formulário

constando publicações para preenchimento da plataforma sucupira.
No caso de publicação de livros e capítulos, encaminhar cópia

digitalizada via e-mail para alimentarmos o repositório ESPPIRAL.

 MESMO APÓS A DEFESA, É OBRIGAÇÃO DO DISCENTE ENCAMINHAR

ESTES RELATÓRIOS PARA ATUALIZARMOS A PLATAFORMA NO FINAL DO
ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO.



COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

 Projetos que envolvam pesquisas com seres humanos e prevejam a

aplicação de instrumentos como questionários ou entrevistas,

gravações em áudio ou vídeo ou registro fotográfico devem

obrigatoriamente ser cadastrados na Plataforma Brasil e

encaminhados para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da

Regional Jataí.

 Todos os procedimentos constam em: https://cep.jatai.ufg.br/

https://cep.jatai.ufg.br/


SISTEMA SIGAA



BOLSAS DE ESTUDO

 O programa dispõe atualmente de 12 bolsas CAPES/Mestrado e 04 bolsas
CAPES/Doutorado, regulamentadas por regimento próprio disponível na
página do PPGGeo;

 As bolsas são implementadas sempre no início do ano letivo, tendo sua
renovação condicionada à aprovação dos relatórios apresentados pelos
bolsistas com no mínimo 30 dias de antecedência e/ou nas datas
definidas pela coordenação do PPGGeo;

 A avaliação e acompanhamento das bolsas são feitos pela Comissão de
Acompanhamento Discente, atuamente composta pelos professores
Cabral, William e Hildeu e pelo pós-doutorando Hudson;

 Além da CAPES, a FAPEG disponibiliza bolsas anualmente por editais
específicos. O diferencial da FAPEG é que ela permite a implementação
de bolsas para discentes com vínculos empregatícios diferentes dos
permitidos pelas resoluções da CAPES, além da possibilidade de residir em
outros municípios além de Jataí. As bolsas ofertadas por convênios
CAPES/FAPEG seguem as normas da CAPES.

 Fiquem atentos aos editais na página da FAPEG e em outros editais como
os de mobilidade discente ou doutorado sanduíche nas páginas da CAPES,
FAPEG e CNPq.



ASSISTÊNCIA PSICO-PEDAGÓGICA E SAÚDE

 A Regional Jataí dispõe de alguns serviços essenciais para a promoção

e manutenção da saúde do pós-graduando, que precisa manter

corpo e mente saudáveis para passar por um processo tão intenso de

estudos.

 O SAPP apresenta diversos serviços de apoio psico-pedagógico,

incluindo consultas com psicólogo e psiquiatra:

https://cograd.jatai.ufg.br/p/7502-o-que-e-sapp

 O NAI apresenta diversas possibilidades de apoio a discentes com

deficiência, independente do nível: https://cograd.jatai.ufg.br/p/6240-

atribuicoes-do-nai

 O núcleo de práticas corporais oferece diversas modalidades de

esportes: https://saude.jatai.ufg.br/n/113839-nucleo-de-praticas-

corporais

 A universidade conta ainda com clínica escola no curso de Fisioterapia
e diversas ações de saúde promovida pelos cursos da CISAU.

https://cograd.jatai.ufg.br/p/7502-o-que-e-sapp
https://cograd.jatai.ufg.br/p/6240-atribuicoes-do-nai
https://saude.jatai.ufg.br/n/113839-nucleo-de-praticas-corporais


CURSOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

 A Regional Jataí apresenta possibilidade de cursar diversas

modalidades de língua estrangeira por meio dos projetos de extensão

do Centro de Línguas, inclusive com a aplicação de testes de

suficiência. A COPG tem procurado realizar parcerias com o centro

para oferta de cursos de Redação Científica e Inglês Instrumental para

estudantes de pós-graduação, que devem ser disponibilizados a partir

do segundo semestre de 2019: https://cl.jatai.ufg.br/

https://cl.jatai.ufg.br/


ACESSO ÀS BIBLIOTECAS

 A Regional dispõe de duas bibliotecas, sendo que a maioria dos livros
utilizados nos cursos de graduação e pós-graduação em geografia
encontram-se na Biblioteca do Riachuelo.

 Recomendamos que todos visitem a Biblioteca Flor do Cerrado no
Campus Jatobá, que dispõe de espaços amplos e confortáveis de
estudo individual e em grupo, computadores e infraestrutura
equiparada a bibliotecas de grandes universidades do país.

 Ambas bibliotecas dispõem de laboratório de informática para
consulta de acervo digital (principalmente ao portal de periódicos da
CAPES), além de diversos treinamentos para uso dos portais.

 Maiores informações sobre as bibliotecas, carteirinhas, etc:
https://www.bc.ufg.br/

https://www.bc.ufg.br/


SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E SALA DE 

ESTUDOS

 As aulas acontecem prioritariamente no Campus Riachuelo, na sala da
pós-graduação em Geografia. Esporadicamente podem ocorrer aulas no
Campus Jatobá ou em outras salas do Riachuelo, dependendo da
quantidade de disciplinas;

 A UAEEGEO dispõe de 08 laboratórios de pesquisa em diferentes áreas,
que podem ser utilizados pelos discentes de pós-graduação com
anuência dos respectivos coordenadores. Com a mudança de 04
laboratórios para o Campus Jatobá, está prevista a criação de novos
laboratórios, visando atender uma maior diversidade de áreas do
conhecimento;

 Existe uma sala de estudos da pós-graduação disponível a todos os
discentes no prédio da pós-graduação no Campus Jatobá. A sala conta
com estações de trabalho, rede elétrica e pontos de internet a cabo,
além de rede wifi pública “eduroan”.

 Recomenda-se que todas as defesas de qualificação e produto final sejam
agendadas nas dependências da pós-graduação no Campus Jatobá
devido a proximidade com a secretaria, responsável pela documentação
destas atividades. O prédio dispõe de um auditório adequado para
defesas, com equipamentos de web e videoconferência, além de
possibilidade de assistência técnica previamente agendada no CERCOMP.


