
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 20202 

Ao segundo dia do mês de Março de dois mil e vinte, na sala 33, no quarto andar do Bloco B do 3 

Instituto de Ciências Humanas, foi realizada a reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 4 

em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora, convocada e presidida pela Coordenadora 5 

Prof.ª Clarice Cassab. Além da Coordenadora, estiveram presentes os seguintes professores: Bruno 6 

Milanez; Cássia de Castro M. Ferreira, Cézar Henrique Barra Rocha, Elias Lopes de Lima, Geraldo 7 

César Rocha, Maria Lúcia Pires Menezes, Miguel Fernandes Filippe, Pedro José de Oliveira Machado, 8 

Ricardo Tavares Zaidan, Vicente Paulo dos S. Pinto e Wagner Batella. Esteve presente ainda, o 9 

representante dos Técnicos Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. O professor Roberto 10 

Marques Neto estava em afastamento oficial. Havendo quorum regimental, a Prof.ª Clarice Cassab, na 11 

qualidade de presidente, deu início à reunião. Ordem do dia: 1) Aprovação ad referendum: foram 12 

aprovados sem ressalvas os pedidos de agendamento de bancas de defesa de mestrado que ocorreram 13 

no ano de 2020. Com concordância dos presentes, houve uma inclusão de pauta, de modo que foi 14 

também aprovado o pedido de aproveitamento de créditos de disciplina do discente Albert Miles de 15 

Souza; 2) Aprovação das atas: As atas das Reuniões de Colegiado ocorridas em 18 de setembro de 16 

2019 e em  21 de outubro de 2019  foram aprovadas sem ressalvas; 3) Mudança de orientação da 17 

discente Jéssica Lana e distribuição de orientações: foi aprovado por unanimidade o pedido de 18 

mudança de orientador da discente Jéssica Lana de Souza da Silva, que conforme indicado pelo 19 

Colegiado passou a ter como orientadora a profª. Maria Lúcia Pires Menezes. Em seguida foram 20 

definidas as orientações dos novos alunos da Turma 2020: o prof. Bruno Milanez será o orientador da 21 

discente Claudia Silva Medeiros; a profª.  Cássia de Castro Martins Ferreira será a orientadora dos 22 

discentes Larissa Carla Souza Paiva e Michaela Campos e Silva; o prof. Cézar Henrique Barra Rocha 23 

será o orientador dos discentes Fabio Jacob da Silveira, Renata Lopes Duarte e Sanderson dos Santos 24 

Romualdo; a profª. Clarice Cassab será a orientadora da discente Aline de Vieira Souza; o prof. Elias 25 

Lopes de Lima será o orientador do discente Peterson Luiz Rodrigues; o prof. Geraldo César Rocha 26 

será o orientador do discente Matheus Rocha Campos; a profª. Maria Lúcia Pires Menezes será a 27 

orientadora dos discentes Daniel da Silva Dias, Flávio Augusto Sousa Santos e Wanderson Freitas 28 

França; o prof. Miguel Fernandes Felippe será o orientador dos discentes Douglas Knopp de Menezes 29 

Gerheim e Isabel Patrícia Martins Baêta Guimarães; o prof. Pedro José de Oliveira Machado será o 30 

orientador dos discentes Emilia de Moraes Teixeira e Rafael Ribeiro Reis; o prof. Ricardo Tavares 31 

Zaidan será o orientador do discente Luciano Alves Soares Caraméz; o prof. Roberto Marques Neto 32 

será o orientador da discente Juliana Costa Baptista Barreto; o prof.  Vicente Paulo dos Santos Pinto 33 

será o orientador do discente Johnny de Souza Dias; o prof. Wagner Batella será o orientador dos 34 

discentes Dhiego Lourenço Dutra França, Eduarda Nogueira Vieira,Gustavo Amaral Barbosa; 4) 35 

Comissão de Autoavaliação: foi aprovada por unanimidade a criação de uma Comissão de 36 

Autoavaliação, a ser composta pelos professores Clarice Cassab, Bruno Milanez, Miguel Fernandes 37 

Felippe e pela discente Verônica Sakaragui; 5) Pedido de descredenciamento dos professores Carlos 38 

Eduardo Santos Maia e Leonardo de Oliveira Carneiro: a Prof.ª Clarice Cassab apresentou os 39 

pedidos de descredenciamento dos professores, esclarecendo que segundo as normativas do Programa 40 

não cabe ao Colegiado discutir ou aprovar os pedidos. Restou definido que o prof. Leonardo será 41 

descredenciado assim que finalizar a orientação de seus dois últimos orientandos. Como o professor 42 

Carlos Eduardo Santos Maia não tem nenhuma orientação em curso seu pedido leva ao 43 

descredenciamento imediato. O Colegiado discutiu a respeito da necessidade do Programa atrair novos 44 

professores para seus quadros e da possibilidade de ser aberto processo de credenciamento. Ao final 45 

restou acordado que a Coordenação irá analisar a relação de docentes e de discentes, com o perfil que o 46 

Programa tem por linhas de pesquisa, com a ressalva colocada pela profª. Clarice Cassab de que a 47 

questão não é meramente quantitativa, mas qualitativa, e que de posse dos dados o tema será colocado 48 

como ponto de pauta de reunião futura; 6) Processo seletivo - proposição de novo calendário: a 49 

Coordenadora informou que o Programa tem tido problemas de duas ordens com as datas de processo 50 

seletivo e de ingresso de novos alunos no curso: o primeiro em relação às defesas que têm de ocorrer 51 

até o final do mês de fevereiro, data em que ainda não se dispõe de recursos para montagem das bancas 52 

e muitos docentes encontram-se de férias; o segundo, de que as datas de realização do processo seletivo 53 

tem coincidido com as datas de realização de processo seletivo de outros programas, o que tem 54 

prejudicado a captação de novos alunos. Dessa forma o Colegiado deliberou a respeito da possibilidade 55 

de mudança da data de realização do processo seletivo, que passaria a ocorrer no começo do ano, e 56 

também a respeito da mudança da data de ingresso dos novos alunos, que passaria para o segundo 57 

semestre de cada ano. Ao final restou decidido que a Coordenação irá consultar os demais programas 58 

de pós-graduação da universidade que tem processo seletivo no começo do semestre e que tem ingresso 59 

dos aprovados no segundo semestre para coletar informações, e que colocará o tema como ponto de 60 

pauta de reunião futura. 7) Aprovação de Calendário Acadêmico: o Calendário Acadêmico 2020 do 61 

Programa de Pós-Graduação em Geografia foi aprovado por unanimidade, restando definido que as 62 

reuniões de Colegiado ficarão previamente agendadas, como regra, para as 14 horas das últimas 63 

quintas-feiras do mês e também que para a turma 2019 o prazo máximo para os alunos qualificarem 64 

será 30 de Junho de 2020; 8) Informes: a Coordenadora apresentou ao Colegiado os seguintes 65 



informes: que o professor aprovado em primeiro lugar no processo seletivo para contratação de 66 

professor visitante, Laurent Olivier Vidal, não pôde assumir porque não poderia cumprir um ano de 67 

trabalho na universidade; que a professora Rosemere Santos Maia, classificada em segundo lugar no 68 

processo seletivo para contratação de professor visitante, já foi contactada, e que segundo informou a 69 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFJF, será convocada a assumir a vaga; que a comissão não 70 

conseguiu elaborar uma proposta de criação de doutorado associativo neste ano devido ao prazo exíguo 71 

determinado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF; que o Programa conseguiu fazer 72 

a troca de bolsistas e implementar quatro bolsas, sendo três da PBPG/UFJF e uma da Fapemig, 73 

direcionadas todas aos alunos da Turma 2019; que o Programa não conseguiu implementar sete bolsas 74 

Capes que estão vagas, uma vez que o sistema da fundação não permitiu que fosse feita a troca de 75 

bolsistas; que a Capes está em vias de mudar seus critérios para distribuição de bolsas entre programas 76 

de pós-graduação. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente agradeceu a presença de 77 

todos e encerrou a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por 78 

mim, Bruno Goulart Cunha – secretário do PPG em Geografia e demais presentes. Juiz de Fora, 11 de 79 

Março de 2020. 80 

 81 

 82 

___________________________________  ___________________________________ 83 

Prof. Bruno Milanez     Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira 84 

   85 

 86 

___________________________________  ___________________________________ 87 

Prof.ª Clarice Cassab Torres    Prof. Cézar Henrique Barra Rocha 88 

 89 

    90 

___________________________________  ___________________________________ 91 

Prof. Elias Lopes de Lima    Prof. Geraldo César Rocha 92 

 93 

 94 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ___________________________________ 95 

Prof. Leonardo de Oliveira Carneiro   Prof.ª Maria Lucia Pires Menezes 96 

 97 

 98 

      99 

___________________________________  ___________________________________ 100 

Prof. Miguel Fernandes Filippe   Prof. Pedro José de Oliveira Machado 101 

 102 

 103 

___________________________________  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 104 

Prof. Ricardo Tavares Zaidan    Prof. Roberto Marques Neto 105 

 106 

  107 

___________________________________  ___________________________________ 108 

Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto   Prof. Wagner Barbosa Batella  109 

       110 

 111 

___________________________________   Ata aprovada em: ____/____/____ 112 

Bruno Goulart Cunha (TAE / secretário)  113 


