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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 2 
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 5 
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Ao sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14:00 horas, via plataforma Google Meet, foi 7 

realizada reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 8 

Universidade Federal de Juiz de Fora, convocada e presidida pela Coordenadora Prof.ª Clarice Cassab. 9 

A reunião se deu em ambiente virtual devido as medidas de isolamento social impostas em função da 10 

pandemia de Covid-19. Além da Coordenadora, estiveram presentes os seguintes professores: Bruno 11 

Milanez, Cássia de Castro M. Ferreira, Cézar Henrique Barra Rocha, Elias Lopes de Lima, Geraldo 12 

César Rocha, Maria Lúcia Pires Menezes, Miguel Fernandes Filippe, Pedro José de Oliveira Machado, 13 

Ricardo Tavares Zaidan e Wagner Batella. Estiveram presentes ainda a representante discente Aline de 14 

Vieira Souza e o representante dos Técnicos Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. Havendo 15 

quórum regimental, a Prof.ª Clarice Cassab, na qualidade de presidente, deu início à reunião. Ordem 16 

do dia: 1) Recomposição das comissões de credenciamento, seleção e autoavaliação:   a reunião 17 

teve início com a discussão do ponto, colocado em pauta em razão do pedido do prof. Miguel que 18 

solicitou a sua saída das três comissões. Foi então passada a palavra ao professor que disse possuir 19 

inúmeros motivos para justificar seu pedido para deixar de integrar as comissões, mas que iria se ater 20 

aos de cunho profissional. Pontuou que estava com uma sobrecarga de trabalho em comissões e que 21 

pesou na decisão o fato de passar a acumular às suas demandas de trabalho, o oferecimento de 22 

disciplinas práticas de modo remoto para os alunos da graduação, que passaram a ter de ser oferecidas 23 

por decisão da universidade. Disse passou a lecionar cinco disciplinas no total, com a carga horária 24 

aumentada em cerca de quarenta por cento. A somar relatou ter de conciliar à docência as tarefas de 25 

pesquisa e de orientação, o que fez restar inviável permanecer nas comissões. Pediu desculpas aos 26 

colegas por ter de deixá-las, mas disse que não haveria outro caminho, uma vez que desempenhar mal 27 

as funções não era uma opção. O Prof. Wagner ressaltou que a falta de um plano integrado de trabalho 28 

dificulta a repartição equânime de trabalho entre os professores e faz com que alguns restem 29 

sobrecarregados como o Prof. Miguel, que teve a coragem de vir pedir ajuda. Em seguida, disse aceitar 30 

passar de suplente a membro titular das comissões de Credenciamento e de Autoavaliação. Indicado, o 31 

prof. Cézar aceitou integrar a Comissão de Processo Seletivo. Nesses termos o Colegiado aprovou por 32 

unanimidade o ingresso do Prof. Wagner nas Comissões de Autoavaliação e de Credenciamento e o 33 

ingresso do prof. Cézar na Comissão de Seleção. Por fim restou definido que a professora Maria Lúcia 34 

Pires Menezes passará a ser a presidente da Comissão de Processo Seletivo. 2) Política de 35 

prorrogação de bolsas: A discussão do ponto teve início com a lembrança feita pela Coordenadora de 36 

que todas as agências de fomento publicaram regulamentações que possibilitam a prorrogação da 37 

vigência das bolsas concedidas em razão da interrupção dos trabalhos de pesquisa pela pandemia. 38 

Desse modo, considerando a probabilidade de recebimento de pedidos, a Coordenação acionou a 39 

Comissão de Bolsa solicitando a feitura de uma proposição, que oriente a apreciação das demandas no 40 

âmbito do Programa, proposição a ser avaliada pelo Colegiado. A Comissão assim respondeu: 41 

Atendendo à solicitação, a Comissão de Bolsas debateu e faz a seguinte proposição com o fito de 42 

contribuir para discussão acerca da possibilidade de prorrogação de bolsas, conforme previsto pelas 43 

agências de fomento: 3.1 - Que os pedidos de renovação de alunos que ingressaram em 2020 não 44 

sejam aceitos, por considerarmos haver tempo para avaliar o transcurso da pesquisa durante o 45 

próximo ano. 3.2 - Que todos professores orientem seus alunos a reavaliarem a viabilidade das 46 

metodologias que envolvam contato com outras pessoas, considerando um cenário sem vacinas até o 47 

término das bolsas em andamento. 3.3 - Que pleitos de prorrogação incluam justificativa, cronograma 48 

e protocolo de segurança com medidas preventivas a serem empregadas no desenvolvimento dos 49 

procedimentos que envolvam contato com seres humanos. 3.4 - Que os pedidos aprovados não 50 

ultrapassem os dois meses de prorrogação. Reiteremos o caráter propositivo desses pontos, sendo a 51 

decisão de alçada do colegiado do PPGEO/UFJF. A proposição da Comissão de Bolsas foi aprovada 52 

por unanimidade. Também por unanimidade O Colegiado definiu que caberá à Comissão de Bolsa 53 

receber os pedidos de prorrogação, analisar e emitir parecer, que deverá em seguida ser apreciado pelo 54 

Colegiado. 3) Apreciação de pedidos de co-orientação: a discussão do ponto teve início com a fala 55 

do prof. Geraldo que trouxe informações a respeito do pedido do seu orientando Matheus Rocha 56 

Campos para passar a contar com a coorientação da professora Gisele Barbosa dos Santos, professora 57 

na própria UFJF. Em seguida o prof. Bruno trouxe informações a respeito do pedido de sua orientanda 58 

Claudia Silva Medeiros para passar a contar com a coorientação do prof. José Antonio Herrera, 59 

professor da Universidade Federal do Pará. Colocados em votação, tem-se que os pedidos foram 60 

aprovados por unanimidade pelo Colegiado; 4) Informes: o primeiro informe foi sobre a 61 

disponibilidade de recursos financeiros do Programa. A Coordenadora disse que o PPGEO/UFJF 62 

dispõe de recursos sobrando, uma vez que praticamente não foram promovidos gastos com SCDP neste 63 



ano. Disse que a Coordenação estudou diversas formas de utilização dos valores, trabalhando para 64 

viabilizar o que for possível a título de compras de materiais, compra de itens para o Laboratório Terra, 65 

reembolso de taxas de publicação de artigo, reembolso de taxas de inscrição em evento e publicação de 66 

livro através da editora da universidade Explicou que foram frustradas as tentativas de aquisição de 67 

equipamentos de informática e de contratação de serviços de tradução. Pontuou que questões legais, 68 

políticas e de gestão limitam significativamente as possibilidades de emprego dos recursos. Afirmou 69 

que apesar dos esforços, uma parte substancial dos recursos terá de ser devolvida. Explicou que neste 70 

cenário a prioridade foi utilizar mais os recursos obtidos via PROAP, para devolver menos à Capes. E 71 

utilizar menos no que fosse possível os recursos do APG, visando devolver mais recursos à UFJF, que 72 

é mais sensível às demandas do Programa. O segundo informe foi que o Consu aprovou recentemente 73 

outra duas resoluções, a primeira que regulamenta a utilização de laboratórios e também a resolução 74 

que regulamenta a oferta de ensino emergencial de médio prazo, que passa a reger toda a oferta de 75 

disciplinas no segundo semestre. A Coordenadora aproveitou para pedir aos professores que atendam 76 

com a maior celeridade possível as demandas da Coordenação referentes à Plataforma Sucupira, 77 

considerando a importância da avaliação pela qual passa o Programa. Atendendo a um pedido da 78 

Propp/UFJF, foi reforçada a necessidade dos colegas fazerem os registros dos respectivos laboratórios 79 

na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. 80 

Complementou que no site da Pró-reitoria estão todas as informações a respeito, que deslocou ainda 81 

dois servidores também para ajudar a todos os que precisarem de ajuda no preenchimento. Para 82 

finalizar foi noticiado que o novo site do PPGEO/UFJF encontra-se no ar, seguindo o mais moderno 83 

layout de sites da universidade, que tem como objetivo maior garantir a acessibilidade na web através 84 

de práticas web acessíveis. Nenhum outro ponto havendo para tratar e nem informe a ser relatado, 85 

lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por mim, Bruno Goulart Cunha – servidor da 86 

Secretaria de Pós-Graduação do ICH, e demais presentes. Juiz de Fora, 07 de Outubro de 2020. 87 
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___________________________________  ___________________________________ 92 

Prof. Bruno Milanez     Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira 93 
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___________________________________  ___________________________________ 96 

Prof.ª Clarice Cassab Torres    Prof. Cézar Henrique Barra Rocha 97 
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___________________________________  ___________________________________ 100 

Prof. Elias Lopes de Lima    Prof. Geraldo César Rocha 101 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ___________________________________ 104 

Prof. Leonardo de Oliveira Carneiro   Prof.ª Maria Lucia Pires Menezes 105 
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___________________________________  ___________________________________ 108 

Prof. Miguel Fernandes Filippe   Prof. Pedro José de Oliveira Machado 109 
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___________________________________  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 112 

Prof. Ricardo Tavares Zaidan    Prof. Roberto Marques Neto 113 
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___________________________________  ___________________________________ 116 

Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto   Prof. Wagner Barbosa Batella   117 
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____________________________________  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 120 

Aline de Vieira Souza (Representante discente)                   Virgínia A. C. Martins (Representante discente)                121 
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___________________________________  124 

Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor)              125 
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Ata aprovada em: ____/____/____ 128 


