
 

 

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

GEOGRAFIA REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2020 2 

 3 

Ao décimo nono dia do mês de maio de dois mil e vinte, via plataforma Cisco Webex Meeting, foi realizada 4 

reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Juiz 5 

de Fora, convocada e presidida pela Coordenadora Prof.ª Clarice Cassab. A reunião em ambiente virtual, 6 

sustentada pela resolução 10/2020 do CONSU c/c Portaria/SEI UFJF nº 538, de 28 de abril de 2020, se justifica 7 

devido às medidas de isolamento social impostas em função da pandemia de Covid-19. Além da Coordenadora, 8 

estiveram presentes os seguintes professores: Bruno Milanez, Cássia de Castro Martins Ferreira, Cézar 9 

Henrique Barra Rocha, Elias Lopes de Lima, Geraldo César Rocha, Maria Lucia Pires Menezes, Miguel 10 

Fernandes Filippe, Pedro José de Oliveira Machado, Ricardo Tavares Zaidan, Roberto Marques Neto, Vicente 11 

Paulo dos Santos Pinto e Wagner Batella. Esteve presente ainda, a representante discente Vanely Andressa da 12 

Silva. Havendo quorum regimental, a Prof.ª Clarice Cassab, na qualidade de presidente, deu início à reunião. 13 

Ordem do dia: 1) Discussão sobre critérios e procedimentos para solicitação de prorrogação de bolsas 14 

CAPES: a discussão do ponto teve início com a fala da coordenadora, que apresentou ao Colegiado a 15 

possibilidade de prorrogação de prazos da bolsa vigente da CAPES por mais três meses e que para isso seria 16 

necessário a definição de critérios por parte do PPGEO.  O prof. Miguel Fernandes Felippe destacou que não 17 

haverá novas cotas de bolsa e que, portanto, os novos alunos não terão bolsa a partir da sua entrada em março e 18 

propõs que deveriam ser analisadas cada uma das solicitações em separado. O prof. Wagner Batella sugeriu que 19 

deveriam ser retomadas as discussões sobre a distribuição de bolsas já discutidas no âmbito do PPGEO. 20 

Colocou que a discussão sobre a prorrogação de bolsas deveria ficar restrita, no momento, à turma de 2019, pois 21 

a turma de 2020 ainda teria tempo para definição e organização das dissertações. Levada à votação, ficou 22 

estabelecido que no momento o PPGEO não estará aceitando pedidos de prorrogação de bolsas, mas fica aberto 23 

para solicitações futuras. Postergando a definição de critérios e o período para pedidos de prorrogação; 2) Apoio 24 

a eventos remotos para docentes e discentes: o prof. Miguel Fernandes Felippe evidenciou a necessidade de 25 

avaliar o tipo e a qualidade do evento remoto e de associar aos critérios já existentes para apoio a eventos 26 

presenciais. O prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto destacou que a qualidade do evento deveria ficar a critério 27 

de cada professor e no caso dos discentes estes também precisariam do aval do seu professor orientador, como 28 

já ocorre para os eventos presenciais. O prof. Wagner Batella propõs vetar a participação nas primeiras edições 29 

dos eventos. O Prof. Ricardo Tavares Zaidan e o Prof. Geraldo Cézar Rocha foram contrários à proposta do 30 

Prof. Wagner, enfatizando que mesmo sendo a primeira edição é importante, pois patrocina eventos na área de 31 

geografia. O Prof. Bruno Milanez destacou que a organização e operacionalidade de eventos remotos não são 32 

baratos, por isso a necessidade de cobrança de inscrição em alguns casos. Depois das discussões estabelecidas e 33 

levado a votação, ficou decidido que a ajuda financeira para participação em eventos virtuais passam a ser 34 

aprovadas seguindo as mesmas regras dos eventos presenciais.; 3) Reabertura de credenciamento no PG: a 35 

coordenadora deu início ao debate apresentando dados numéricos acerca do levantamento da relação 36 

discente/docente/produção científica por linha. O Prof. Miguel Fernandes Felippe destacou que há um equilíbrio 37 

numérico na relação apresentada e que este propicia a criação de estratégias para o crescimento do programa. E 38 

que é favorável a abertura de credenciamento, visando novas perspectivas para o PPGEO. O Prof. Wagner 39 

Batella destaca a necessidade de retornar a avaliação quadrienal, evidenciando a impossibilidade de alcançar 40 

equilíbrio na produção científica entre as linhas, a possibilidade de estabelecer boas estratégias para o programa 41 

a médio e longo prazo, a atração de novos alunos para o programa, e na atração de novos professores em 42 

temáticas distintas. O Prof. Elias Lopes de Lima ponderou que é importante pensar no perfil do ingresso, 43 

principalmente nas áreas de Geografia Agrária e Geografia Cultural, que são lacunas presentes hoje no 44 

programa. O Prof. Cézar Barra Rocha destacou a necessidade de contemplar pedidos de credenciamento já 45 

realizados. O Prof. Ricardo Tavares Zaidan evidenciou a necessidade de inclusão dos professores do 46 

departamento no quadro de professores do PPGEO e não pensar somente nas áreas que não estão sendo 47 

contempladas. A Profa. Clarice Cassab realçou a necessidade de discutir uma política do programa para o 48 

credenciamento de novos professores, destacando que o programa tem uma função de formação de discentes e a 49 

política de credenciamento deveria contemplar isso. O Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto pediu 50 

esclarecimento: deveria ocorrer uma abertura de credenciamento para a virada do quadriênio, quando já tiver 51 

ocorrido o recredenciamento, a abertura do credenciamento deveria seguir uma visão estratégica. Logo, o 52 

credenciamento deveria abrir no segundo semestre de 2020, ou ao final do quadriênio. A Profa. Clarice Cassab 53 

informou que isso foi discutido em reunião pretérita, mas ainda não havia sido definido. O Prof. Miguel 54 

Fernandes Felippe destacou alguns pontos que deveriam sustentar a discussão: favoráveis ou não à abertura de 55 

credenciamento de novos professores, pensando na temporalidade disso; como suprir a demanda de áreas que 56 

não temos professores; Professores externos podem ser permanentes; Professores de outras instituições 57 

poderiam atuar no programa, porém seria necessário rever a estrutura de aulas; se seria estratégico ao programa 58 

ter professores de outras instituições e; como avaliar o que o programa precisa. A Profa. Clarice Cassab 59 

respondeu que não podemos ter professores permanentes fora do quadro da UFJF no PPGEO. O Prof. Roberto 60 

Marques Neto destacou que professores externos a UFJF, poderiam atuar no programa como convidado, 61 

colaborador ou visitante. O Prof. Wagner Batella evidenciou que deveriam ser pensados critérios no qual que o 62 

novo professor poderia contribuir. Em seguido fez encaminhamento, no qual sugeriu a abertura do 63 



 

 

credenciamento no segundo semestre de 2020, com definição de critérios e a necessidade daqueles professores 64 

que já haviam enviado seus pedidos de credenciamento anteriormente, o façam novamente. O Prof. Elias Lopes 65 

de Lima realçou a necessidade de pensar estrategicamente em que e como o professor vai agregar aos alunos e 66 

ao programa. O Prof. Miguel Fernandes Felippe sugeriu a abertura do credenciamento destacando as áreas de 67 

interesse do programa. Depois das discussões foi levado a votação, ficando decidido na abertura de 68 

credenciamento para o segundo semestre de 2020, com um edital a ser definido. O Prof. Elias Lopes de Lima 69 

sublinhou a necessidade de realizar a recomposição da comissão de recredenciamento/credenciamento. Ficando 70 

decidido a recomposição desta comissão em uma próxima reunião. 4) Posicionamento da ANPEGE sobre 71 

aulas remotas e voto do PPGEO-UFJF: a Profa. Clarice Cassab ressaltou a necessidade de discussão da carta 72 

da ANPEGE e uma proposta do PPGEO quanto as aulas remotas. A Profa. Maria Lucia Pires de Menezes 73 

destacou que é contra o EAD. O Prof. Elias Lopes de Lima enfatizou a dificuldade técnica dos alunos em 74 

participarem de vídeos conferências. O Prof. Cézar Barra Rocha colocou a necessidade de criar uma situação 75 

intermediária. O Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto deixou claro a especificidade da geografia, com suas 76 

aulas de campo, laboratório e que nesse momento de pandemia ficaram inviáveis de ocorrer. Mas que deve-se 77 

pensar em aderir criticamente num movimento didático de incorporar novas técnicas de ensino e que a 78 

incorporação de novos elementos na sala de aula terá que ser realizada através de uma leitura crítica, e destacou 79 

que a adoção de novas tecnologias que vêm a compensar o ensino presencial e não substitui-lo, desde que 80 

respeite a acessibilidade. Logo, a criticidade, a especificidade da pesquisa em geografia e a viabilização do 81 

ensino por meio de novas tecnologias devem ser analisadas. O Prof. Ricardo Tavares Zaidan destacou a 82 

necessidade de busca de soluções para o ensino e a questão do acesso às tecnologias. O Prof. Miguel Fernandes 83 

Felippe enfatizou que é necessário pensar na inclusão dos alunos, que, enquanto as plataformas digitais 84 

excluírem os alunos, não deveríamos apoiar. A Profa. Clarice Cassab destacou o pensar de forma crítica e a 85 

necessidade de inclusão de todos os alunos. Em votação sobre a carta da ANPEGE: uma abstenção, demais 86 

favoráveis. Nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 87 

reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por mim, Cássia de Castro Martins 88 

Ferreira, e demais presentes. Juiz de Fora, 19 de Março de 2020. 89 

 90 

 91 
__________________________________  ___________________________________ 92 

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

   94 
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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 

 102 
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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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___________________________________  ___________________________________ 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 

Vanely Andressa da Silva (Representante discente)          Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor)              121 
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Ata aprovada em: ____/____/____  124 


