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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 2 

GEOGRAFIA REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020 3 

 4 

 5 
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Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, 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 em ambiente virtual se justifica devido as medidas de isolamento social impostas em função 10 

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

Cássia de Castro M. Ferreira, Elias Lopes de Lima, Geraldo César Rocha, Maria Lucia Pires Menezes, 12 

Miguel Fernandes Filippe, Pedro José de Oliveira Machado, Ricardo Tavares Zaidan, Vicente Paulo 13 

dos S. Pinto e Wagner Batella. O prof Bruno Milanez apresentou à coordenação justificativa médica 14 

para sua ausência, o prof. Roberto Marques Neto justificou sua ausência por estar lecionando. 15 

Estiveram presentes ainda, os representantes discentes Aline de Vieira Souza e Virgínia A. Calabrez 16 

Martins e também o representante dos Técnicos Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. 17 

Havendo quorum regimental, a Prof.ª Clarice Cassab, na qualidade de presidente, deu início à reunião. 18 

Ordem do dia: 1) Aprovação das atas: foram aprovadas por unanimidade as atas das reuniões do 19 

Colegiado ocorridas em 16/06/2020, 08/07/2020 e 16/07/2020; 2) Recomposição do calendário de 20 

2020: a Coordenadora abriu a discussão do ponto lembrando que a coordenação enviou previamente o 21 

calendário a todos os membros do Colegiado para avaliação. Em sequência a profª. Cássia apresentou a 22 

todos os critérios utilizados para a recomposição do calendário e informou que primeiro foi levado em 23 

conta o que seria a condição normal de curso, prevendo 24 meses para conclusão. Que foram 24 

computadas as possibilidades de prorrogação ordinária, de seis meses, e extraordinária, decorrentes das 25 

concessões de prazo promovidas pela Capes e pela Propp/UFJF. O prof. Miguel disse que as 26 

professoras Cássia e Clarice fizeram um ótimo trabalho em conseguir reorganizar o calendário. Disse 27 

que a atuação da Propp/UFJF no período merece críticas, que a Pró-reitoria emitiu normativas 28 

contraditórias e que as instâncias superiores não contribuíram com os programas no enfrentamento das 29 

dificuldades do período. A representante discente Aline apresentou duas dúvidas: se os prazos de 30 

prorrogação se aplicam a sua turma e como deve ser preenchido o relatório de atividades. A 31 

coordenadora disse que o calendário contempla as turmas de 2019 e de 2020, que os pedidos de 32 

prorrogação são apresentados à secretaria de pós-graduação do ICH/UFJF e que regimento detalha as 33 

obrigações referentes ao relatório. A representante discente Virgínia apresentou uma proposição 34 

elaborada pelos alunos da sua turma. Os alunos pediram para que os prazos de conclusão de curso 35 

passem a correr da data de aprovação do novo calendário, e não da data de retorno remoto das 36 

atividades da pós-graduação ou da data em que foi aprovada a adesão do programa ao regime remoto 37 

emergencial. Pediram para que a data limite para agendamento de qualificação passe para o dia 30 de 38 

outubro, e que a data limite para realização da qualificação passe para o dia 30 de novembro. 39 

Solicitaram ainda que a data final de entrega dos relatórios de atividades fosse prorrogada em uma 40 

semana. Com relação ao prazo final para defesa de dissertação os alunos defenderam não ser possível 41 

fazer projeções uma vez que a pandemia pode estender-se para o ano de 2021. Pediram ainda a 42 

compreensão de todos uma vez que várias pesquisas estão interrompidas em razão da impossibilidade 43 

de utilização de laboratórios e da realização de trabalhos de campo. O prof. Wagner disse concordar 44 

com a fala do prof. Miguel, elogiou o trabalho das professoras Cássia e Clarice, e disse que o temor dos 45 

alunos pode também ser justificado pela péssima condução da crise feita pela Propp/UFJF que através 46 

de suas medidas administrativas dificultou o trabalho dos programas. Disse que, com relação à 47 

avaliação quadrienal da Capes, a variável contagem de tempo do programa está suspensa, mas que não 48 

se sabe como será no ano que vem, razão pela qual os pedidos de prorrogação têm de continuar a ser 49 

analisados caso a caso, com cautela. Pontuou que é justo o pedido dos alunos de revisão do calendário. 50 

Por fim, disse entender que dificilmente atividades que envolvam contato com pessoas sejam liberadas 51 

neste ano na ausência de vacina. A Coordenadora relatou a dificuldade na feitura do calendário em 52 

razão da pós-graduação não possuir um calendário único. Resumiu a proposta dos alunos, dizendo que 53 

a nova data de fluência dos prazos no programa deveria ser contada da seguinte forma: da data do 54 

calendário normal acrescer o número de dias que as atividades ficaram suspensas, considerando o 55 

início desse período 18 de março, dia em que as atividades foram interrompidas, e término em 12 de 56 

agosto, data da provável aprovação do novo calendário para o ano. Considerou que a alteração implica 57 

no somatório de 148 dias aos prazos originalmente definidos no calendário pré-pandemia. Colocada em 58 

votação, tem-se que a proposta apresentada pelos alunos foi aprovada por unanimidade. A 59 

Coordenação se comprometeu a reestruturar o calendário nos moldes do que foi aprovado e a publicá-60 

lo na página do programa, lembrou a todos que a partir daquele momento os prazos regimentais 61 

voltaram a correr. 3) Disciplina de Teoria e método de Geografia: a Coordenadora abriu a discussão 62 

do ponto dizendo que o plano de trabalho da disciplina havia sido aprovado na última reunião de 63 



Colegiado, mas que, no entanto, quando foi feita a consulta aos alunos, dois se manifestaram contrários 64 

ao oferecimento da forma como planejada. A Coordenação fez contato com esses alunos com vistas a 65 

procurar entender o posicionamento e também coletar sugestões. O professor acionou a turma e abriu o 66 

diálogo, visando adaptar o curso às proposições dos discentes. Desse modo o plano de trabalho da 67 

disciplina foi refeito pelo prof. Elias. Em sequência, foi enviado à Coordenação, que disponibilizou 68 

então a todos os membros do Colegiado. A palavra foi passada ao prof. Elias que trouxe explicações 69 

sobre todo o processo. A representante discente Aline disse que a turma 2020 a nova proposta e a 70 

postura de diálogo do professor. Colocado em votação, o plano de ensino da disciplina Teoria e 71 

Método em Geografia foi aprovado por unanimidade. 4) Edital de credenciamento: o debate teve 72 

início com a lembrança de que na reunião passada do Colegiado foi aprovada a abertura de edital de 73 

credenciamento do programa para o segundo semestre do ano de 2020. Foi informado que a comissão 74 

designada trabalhou na elaboração da minuta do documento, que foi enviada a todos previamente à 75 

presente reunião. A palavra foi passada ao prof. Miguel, único membro da comissão de credenciamento 76 

presente na reunião. Ele disse que não tiveram um modelo, que a intenção da comissão foi colocar no 77 

papel o que foi conversado em reuniões passadas. Disse terem levado em conta editais de 78 

credenciamento de outros programas da própria universidade, mas que particularidades da área de 79 

geografia foram contempladas. Explicou que in casu não se trata de concurso, mas de um chamamento, 80 

um convite aberto, o que exclui a obrigatoriedade de objetividade no ranqueamento de participantes, 81 

sendo indispensável apenas a necessidade de motivação das decisões. Destacou dois pontos da minuta. 82 

O primeiro referente a questão do número de vagas. Que a minuta traz a informação de que serão 83 

abertas duas vagas para novos credenciamentos. Que no entanto, nas últimas reuniões do Colegiado o 84 

entendimento parece ter sido o de não se definir número de vagas no edital, deixando em aberto o 85 

ponto para livre apreciação do programa. Que se este posicionamento for confirmado, o tópico da 86 

minuta tem de ser revisado. O outro ponto destacado pelo prof. Miguel foi a obrigatoriedade do 87 

credenciamento limitar-se a professores membros do corpo efetivo da UFJF. Nos demais pontos 88 

pontuou que o documento segue as disposições internas do PPGEO sobre a matéria. A respeito da 89 

inscrição disse que a intenção é que elas sejam feitas por e-mail. O prof. Geraldo questionou a 90 

possibilidade de empate de pontuação entre interessados, o que levaria à necessidade de ranqueamento. 91 

O prof. Miguel ponderou não existir a possibilidade de empate uma vez que a análise dos pedidos será 92 

feita pelo Colegiado sob uma ótica do tipo político-pedagógica das estratégias que o Programa tem 93 

traçadas para ele de crescimento, muito mais do que em cima de dados objetivos de produção dos 94 

professores solicitantes de credenciamento. O prof. Wagner apresentou duas sugestões. Que no item 95 

que cuida da pontuação de publicação, seja explicitado que o qualis de referência será o da Geografia. 96 

Que o número de vagas não seja predefinido pelo edital. A Coordenadora pediu ao prof. Miguel que 97 

acrescentasse no edital os prazos que ficaram em aberto, a data de divulgação e também informações 98 

sobre produtos técnicos/tecnológicos, o que tem sido uma demanda da Capes nas recentes avaliações. 99 

A Coordenadora disse também que se recordava do programa nas últimas reuniões não ter definido 100 

número de vagas a serem oferecidas para credenciamento. Defendeu que o melhor é não ter o 101 

quantitativo de vagas explicitado no edital, o que possibilita ao programa no futuro acrescer mais ou 102 

menos interessados ao quadro do corpo docente. O prof. Miguel colocou em discussão ainda o prazo 103 

do período de inscrições do edital de credenciamento. Disse que a intenção seria já contar com os 104 

novos docentes no edital de processo seletivo, o que, no entanto, para ser operacionalizado faria com 105 

que o processo de chamamento de novos docentes a credenciamento tenha que se dar em prazo 106 

absurdamente curto, o que, em resumo, pode prejudicar o próprio chamamento. Nesses termos o 107 

professor Miguel apresentou uma consulta à sua proposta que é trabalhar com um prazo confortável de 108 

inscrição no edital de credenciamento, de 45 dias, que deve ocorrer à revelia do edital de processo 109 

seletivo de novos alunos. Disse que em sua visão o programa deve no ano que vem equalizar na 110 

reunião do Colegiado a distribuição de orientação, levando em conta os novos professores. Colocadas 111 

em votação foram aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: para que o edital não 112 

apresente número de vagas; para que seja inserido a qualis na área da Geografia no tópico referente às 113 

publicações; para sejam acrescidas as datas de recurso e resultado final; para que seja promovido o 114 

acréscimo da PTT no plano de trabalho do docente; para que o edital de credenciamento tenha prazo de 115 

inscrição de 45 dias; para que o ingresso dos novos professores se dê no ano de 2021. 5) Livro 116 

PPGEO: o Prof. Wagner trouxe informações ao Colegiado sobre o trabalho da comissão de livro. 117 

Disse que foram enviados mensagens aos professores com uma chamada para que os colegas 118 

enviassem propostas de redação de artigos, para comporem como capítulos de livros. Que o retorno foi 119 

satisfatório, e já há um total representativo de trabalhos para serem publicados. Reiterou que o papel do 120 

livro é dar publicidade às pesquisas desenvolvidas no Programa. Em seguida a Comissão procurou 121 

formas de viabilizar a publicação com financiamento público e não encontrou meios, pois no momento 122 

não há verba para tanto, uma vez que não existem editais de financiamento e tampouco há previsão de 123 

lançamento. Nesse passo relatou que o caminho foi pensar em uma obra autofinanciada, o que levou a 124 

comissão a buscar orçamentos com editoras. Ponderou que a intenção da comissão foi apresentar este 125 

relato ao Colegiado, para no futuro colocar novamente o tema em discussão já maduro, capítulos 126 

definidos e orçamento da editora. O prof. Geraldo perguntou se já há alguma definição de calendário 127 

das etapas de publicação do livro. O prof. Wagner, responder que sim, que o calendário foi enviado 128 

junto com a chamada, mas que em razão da pandemia e da falta de financiamento, a intenção é revisar 129 

as datas uma vez que não há interesse em correr com o desenvolvimento do projeto.  6) Informes: O 130 



primeiro informe foi que a minuta de resolução de utilização de laboratórios foi aprovada no Conselho 131 

de Unidade e será encaminhada ao Consu/UFJF. Disse que a reabertura irá demandar a adoção de uma 132 

série de medidas e cuidados e que os interessados em utilizar os laboratórios devem ter em mente que 133 

no momento os pedidos deverão ser apresentados apenas se houver de fato grande urgência e 134 

necessidade na volta do trabalho in locu. Reforçou que o retorno não poderá incluir alunos da 135 

graduação, apenas da pós-graduação. O segundo informe foi sobre contratação da professor visitante. 136 

A Coordenadora disse que a Propp/UFJF abriu uma possibilidade de negociação com a Progepe/UFJF 137 

para viabilizar a contratação da professora já selecionada pelo Programa. Que o panorama é este e que 138 

no momento resta aguardar pelo diálogo entre as prós-reitorias. O terceiro informe foi apresentado pela 139 

profª. Cássia, que representou o programa na reunião do fórum de coordenadores da ANPEGE. Relatou 140 

os coordenadores estão preocupados com os rumos do CNPq e da Capes. O programa não teve 141 

representação discente no fórum de discentes da ANPEGE. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora 142 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que 143 

lida e aprovada vai assinada por mim, Bruno Goulart Cunha – servidor da Secretaria de Pós-Graduação 144 

do ICH e do PPG em Geografia, e demais presentes. Juiz de Fora, 12 de agosto de 2020. 145 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ___________________________________ 150 

Prof. Bruno Milanez     Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira 151 
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___________________________________  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 154 

Prof.ª Clarice Cassab Torres    Prof. Cézar Henrique Barra Rocha 155 
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___________________________________  ___________________________________ 158 

Prof. Elias Lopes de Lima    Prof. Geraldo César Rocha 159 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ___________________________________ 162 

Prof. Leonardo de Oliveira Carneiro   Prof.ª Maria Lucia Pires Menezes 163 
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___________________________________  ___________________________________ 166 

Prof. Miguel Fernandes Filippe   Prof. Pedro José de Oliveira Machado 167 
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___________________________________  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 170 

Prof. Ricardo Tavares Zaidan    Prof. Roberto Marques Neto 171 
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___________________________________  ___________________________________ 174 

Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto   Prof. Wagner Barbosa Batella   175 
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____________________________________  ______________________________________ 178 

Aline de Vieira Souza (Representante discente)                   Virgínia A. C. Martins (Representante discente)                179 

 180 

       181 

___________________________________  182 

Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor)              183 
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Ata aprovada em: ____/____/____ 186 


