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

GEOGRAFIA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 20202 

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte, via plataforma Cisco Webex Meeting, foi 3 

realizada reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 4 

Universidade Federal de Juiz de Fora, convocada e presidida pela Coordenadora Prof.ª Clarice Cassab. 5 

A reunião em ambiente virtual, sustentada pela resolução 10/2020 do CONSU c/c Portaria/SEI UFJF nº 6 

538, de 28 de abril de 2020, se justifica devido as medidas de isolamento social impostas em função da 7 

pandemia de Covid-19. Além da Coordenadora, estiveram presentes os seguintes professores: Bruno 8 

Milanez, Cássia de Castro M. Ferreira, Cézar Henrique Barra Rocha, Elias Lopes de Lima, Geraldo 9 

César Rocha, Maria Lucia Pires Menezes, Miguel Fernandes Filippe, Pedro José de Oliveira Machado, 10 

Ricardo Tavares Zaidan, Roberto Marques Neto, Vicente Paulo dos S. Pinto e Wagner Batella. 11 

Estiveram presentes ainda, os representantes discentes Daniel da Silva Dias e Virgínia A. Calabrez 12 

Martins e também o representante dos Técnicos Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. 13 

Havendo quorum regimental, a Prof.ª Clarice Cassab, na qualidade de presidente, deu início à reunião. 14 

Ordem do dia: 1) Mudança de orientação do discente Luciano Alves: a discussão do ponto teve 15 

início com a fala da coordenadora que apresentou ao Colegiado o pedido de substituição de orientador 16 

entregue à coordenação pelo discente Luciano Alves Soares Caraméz. O prof. Ricardo Tavares Zaidan, 17 

responsável até então pela orientação, falou que compreendia a solicitação do aluno e que não 18 

apresentava objeção ao pedido. Indicado pelo discente, o prof. Pedro José de Oliveira Machado aceitou 19 

orientá-lo. Posto em votação o ponto, a substituição foi aprovada, registrados quinze votos a favor, 20 

nenhum contrário e uma abstenção; 2) Solicitação de co-orientação da discente Jéssica Lana de 21 

Souza da Silva: foi apresentado ao Colegiado o pedido formulado pela discente para passar a contar 22 

com a coorientação do prof. Marcelo do Carmo, professor da graduação do curso de Turismo da UFJF. 23 

Inicialmente foi concedida a palavra à orientadora da aluna, profª. Maria Lúcia Pires Menezes, que 24 

manifestou estar de acordo com o pedido, uma vez que a especialização do professor no tema do 25 

trabalho pode contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. Em seguida a coordenadora informou ao 26 

Colegiado que segundo a Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da universidade, o prof. Marcelo 27 

deverá ser credenciado ad hoc ao PPGEO. Por 14 votos a favor, um contra e uma abstenção foi 28 

aprovado o encaminhamento de que em razão da urgência da discente em contar com a coorientação no 29 

desenvolvimento da pesquisa, foi aprovada a integração do prof. Marcelo do Carmo como colaborador 30 

do Programa, excepcionalmente e pelo tempo que durar a referida orientação. Ao término do qual o 31 

professor será desligado do Programa; 3) Discussão sobre aulas remotas na PG: a coordenadora deu 32 

início ao debate com o informe de que a universidade discute a possibilidade de retorno das aulas 33 

através da modalidade “ensino à distância”, razão pela qual criou o Diagnóstico das Condições de 34 

Acesso Digital, pesquisa online direcionada a estudantes, docentes e técnico-administrativos em 35 

educação, cuja intenção é avaliar as condições de acesso e de uso de tecnologias informação e 36 

comunicação. Disse ter observado uma movimentação favorável no fórum de coordenadores à adoção 37 

de aulas remotas, especialmente na pós-graduação. Primeiro membro a falar, a representante discente 38 

Virgínia Martins colocou que a sua turma já integralizou a totalidade de créditos com disciplinas, razão 39 

pela qual apoiaria o posicionamento defendido pelos alunos recém ingressos no curso. A palavra foi 40 

concedida então ao representante discente Daniel da Silva Dias, que em nome da turma de 2020, disse 41 

ser contrário à retomada das aulas via ambiente digital. Justificou o posicionamento apontando que os 42 

alunos, de um lado, carecem de informações a respeito da metodologia de ensino e de avaliação a ser 43 

empregada e que, de outro, não dispõem um calendário acadêmico de acordo com o fim da pandemia. 44 

Defendeu que o ensino a distância não é eficiente, que acredita que seus colegas têm restrições à 45 

utilização da modalidade de ensino, que não sabe se é possível mas que a universidade deveria criar um 46 

aplicativo para transmissão das aulas ou deveria pensar em um canal eficiente para tanto, e também que 47 

a coordenação deveria avaliar junto aos discentes se estes possuem condições objetivas e subjetivas de 48 

acompanhar as aulas via plataforma digital. Pontuou prejuízos dos alunos, impossibilitados de 49 

realizarem trabalhos de campo, visita a repartições e órgãos públicos e à biblioteca da universidade. 50 

Em sequência, a coordenadora esclareceu que o calendário de pós-graduação encontra-se suspenso pela 51 

universidade, e que não há meio de se elaborar um novo calendário no momento dado o ambiente de 52 

incertezas ocasionado pela pandemia, que não há uma metodologia de ensino virtual por ora, porque a 53 

adoção desta modalidade de ensino ainda não foi sequer autorizada pela universidade, que ainda debate 54 

o tema em seu âmbito superior e que a universidade criou uma pesquisa online com a finalidade de 55 

avaliar se os discentes, docentes e TAE possuem condições estruturais de acesso e de uso de 56 

tecnologias informação e comunicação, razão pela qual não se mostrava necessário por ora que a 57 

coordenação do programa promovesse também sua própria pesquisa. Na sequência, o prof. Geraldo 58 

colocou que o retorno imediato não é possível e que em caso de retomada das aulas de modo remoto 59 

deveria ser pensada uma logística que possibilitasse aos professores irem à universidade para ter acesso 60 

a materiais didáticos, livros e documentos que lá se encontram, necessários para a docência. O prof. 61 

Cezar ponderou que apesar de não se dispor das condições ideais, as aulas deveriam ser retomadas de 62 

modo remoto. A representante discente Virgínia pontuou que se forem retomadas as aulas de modo 63 

remoto será necessário pensar em termos de flexibilização de modo com que os alunos não sejam 64 

prejudicados pela mudança. O prof. Elias disse que não apenas fatores estruturais devem ser levadas 65 



em conta para se pensar o retorno, mas também subjetivos, como carga de trabalho doméstico, dupla 66 

jornada de trabalho, cuidado doméstico com crianças e idosos, de forma a se pensar criticamente sobre 67 

a questão. O prof. Miguel pontuou que do ponto de vista pragmático é preciso pensar no que fazer ou 68 

em qual tratamento dar ao aluno que não puder acompanhar as aulas. A coordenadora colocou que, em 69 

resumo, o colegiado poderia deliberar sobre duas questões, a primeira se é favorável ao retorno das 70 

aulas remotas e a segunda, considerando a tendência de que estas sejam aprovadas, em quais condições 71 

se entende que elas possam ser oferecidas. O prof. Bruno descartou a possibilidade de retorno imediato 72 

e defendeu que o debate sobre o oferecimento de aulas por meio remoto deve ser retomado após a 73 

divulgação do resultado do Diagnóstico das Condições de Acesso Digital. Levada a votação a 74 

proposição do prof. Bruno foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado, que fixou o seguinte 75 

encaminhamento: o PPGEO é contrário à proposta de adoção imediata de aulas remotas sem que 76 

tenham sido debatidos nos âmbitos dos colegiados o resultado da pesquisa institucional promovida pela 77 

UFJF, direcionada a estudantes, docentes e técnico-administrativos em educação, cuja intenção é 78 

avaliar as condições de acesso e de uso de tecnologias informação e comunicação.  Nada mais havendo 79 

a ser tratado, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Para constar, 80 

lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por mim, Bruno Goulart Cunha – servidor da 81 

Secretaria de Pós-Graduação do ICH e do PPG em Geografia, e demais presentes. Juiz de Fora, 29 de 82 

Março de 2020. 83 

 84 
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__________________________________  ___________________________________ 86 

Prof. Bruno Milanez     Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira 87 
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___________________________________  ___________________________________ 90 

Prof.ª Clarice Cassab Torres    Prof. Cézar Henrique Barra Rocha 91 
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___________________________________  ___________________________________ 94 

Prof. Elias Lopes de Lima    Prof. Geraldo César Rocha 95 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ___________________________________ 98 

Prof. Leonardo de Oliveira Carneiro   Prof.ª Maria Lucia Pires Menezes 99 
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___________________________________  ___________________________________ 102 

Prof. Miguel Fernandes Filippe   Prof. Pedro José de Oliveira Machado 103 
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___________________________________  ___________________________________ 106 

Prof. Ricardo Tavares Zaidan    Prof. Roberto Marques Neto 107 
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___________________________________  ___________________________________ 110 

Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto   Prof. Wagner Barbosa Batella   111 
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____________________________________  ______________________________________ 114 

Daniel da Silva Dias (Representante discente)                   Virgínia A. C. Martins (Representante discente)                115 
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___________________________________  118 

Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor)              119 
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Ata aprovada em: ____/____/____ 122 


