
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM GEOGRAFIA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 20202 

Ao décimo 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 reunião extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-4 

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

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

professores: Cássia de Castro M. Ferreira, Elias Lopes de Lima, Geraldo César Rocha, Miguel 7 

Fernandes Filippe, Pedro José de Oliveira Machado, Ricardo Tavares Zaidan, Vicente Paulo dos S. 8 

Pinto e Wagner Batella. Estiveram presentes ainda, os representantes discentes Matheus Rocha 9 

Campos, Vanely Andressa da Silva e Virgínia A. Calabrez Martins e também o representante dos 10 

Técnicos Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. Havendo quorum regimental, a Prof.ª Clarice 11 

Cassab, na qualidade de presidente, deu início à reunião. Ordem do dia: 1) Definição de critérios de 12 

concessão de bolsa Capes: a Coordenadora deu início à discussão do ponto de pauta informando aos 13 

membros do Colegiado que o Programa conseguiu manter seis bolsas Capes. Relatou que em razão das 14 

ameaças de corte e da redução de investimentos em pesquisa, a conjuntura se mostrou propícia a 15 

deliberação de critérios para distribuição das bolsas a novos bolsistas. As possibilidades postas em 16 

discussão foram: manter obediência à listagem, que contemplaria primeiro os alunos ingressantes em 17 

2019, para só então passar a contemplar os alunos ingressantes em 2020; promover algum tipo de 18 

distribuição de bolsas entre turmas, direcionando um número determinado à turma em curso e outro 19 

aos novos alunos; direcionar todas as bolsas vagas para a turma 2020 como forma de equilibrar o 20 

quantitativo total de bolsas concedido a cada turma. Após a discussão dos temas foi então colocado em 21 

votação se o Programa deveria manter a política atual de distribuição de bolsas, o que na prática 22 

significaria direcionar todas as bolsas vagas no momento para alunos da turma 2019. Por unanimidade 23 

foi aprovada a mudança do padrão de distribuição de bolsas. Em seguida foi colocado em votação se 24 

todas as seis bolsas vagas deveriam ser distribuídas dentre os alunos da turma 2020 ou se algumas 25 

delas deveriam ser destinadas a candidatos remanescentes a bolsa da turma 2019. Por seis votos a 26 

favor, dois contra e três abstenções, o Colegiado decidiu direcionar todas as seis bolsas vagas no 27 

momento para os discentes da turma ingressante de 2020. Decidida a distribuição imediata, tem-se que 28 

o Programa aprovou um novo critério para distribuição futura: que as bolsas serão distribuídas para as 29 

turmas ingressantes no ano, com uma regra de transição para equilibrar o quantitativo entre as turmas 30 

2020 e 2021. A regra de transição diz que a turma de 2020 receberá ainda mais uma bolsa, assim que 31 

vagar, e que a turma de 2021 receberá a metade mais um do número total de bolsas assim que 32 

ingressar. A partir de então o Programa procurará manter equilibrado o número de bolsas concedido a 33 

cada turma. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e 34 

encerrou a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por mim, Bruno 35 

Goulart Cunha – servidor da Secretaria de Pós-Graduação do ICH e colaborador do PPG em Geografia, 36 

e demais presentes. Juiz de Fora, 10 de Março de 2020. 37 
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Prof. Bruno Milanez     Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira 42 
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___________________________________  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 45 

Prof.ª Clarice Cassab Torres    Prof. Cézar Henrique Barra Rocha 46 
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Prof. Elias Lopes de Lima    Prof. Geraldo César Rocha 50 
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Prof. Leonardo de Oliveira Carneiro   Prof.ª Maria Lucia Pires Menezes 54 

 55 

     56 

___________________________________  ___________________________________ 57 

Prof. Miguel Fernandes Filippe   Prof. Pedro José de Oliveira Machado 58 
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Prof. Ricardo Tavares Zaidan    Prof. Roberto Marques Neto 62 
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___________________________________  ___________________________________ 65 

Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto   Prof. Wagner Barbosa Batella   66 
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Matheus R. Campos (Representante discente)                   Vanely A. da Silva (Representante discente) 70 
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Virgínia A. C. Martins (Representante discente)               Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor) 74 
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Ata aprovada em: ____/____/____ 77 


