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

GEOGRAFIA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021 3 

 4 

 5 

 6 

Ao décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, via plataforma Google 7 

Meet, foi 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 às medidas de isolamento social impostas em função da 10 

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

Sancho Pivoto, Cássia de Castro M. Ferreira, Cézar Henrique Barra Rocha, Fábio de Oliveira Sanches, 12 

Guilherme Augusto Pereira Malta, Miguel Fernandes Felippe, Ricardo Tavares Zaidan, Rosemere 13 

Santos Maia, Vicente Paulo dos Santos Pinto. Estiveram presentes ainda as representantes discentes 14 

Aline de Vieira Souza e Ana Beatriz Barbosa Ferreira, além do representante dos Técnicos 15 

Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. Apresentaram justificativa para a ausência os professores 16 

Bruno Milanez, Elias Lopes de Lima, Pedro José de Oliveira Machado, Roberto Marques Neto e 17 

Wagner Batella. Havendo quórum regimental, a Prof.ª Clarice Cassab, na qualidade de presidente, deu 18 

início à reunião. A pedido da Coordenadora, o tópico Política de Ação Afirmativa nos PPG da UFJF 19 

foi retirado dos pontos de pauta e foi tratado nos informes. Ordem do dia: 1) Aprovação das atas das 20 

reuniões de Colegiado de 08/02/2021, 02/03/2021 e 12/03/2021: as atas foram aprovadas por 21 

unanimidade pelo Colegiado; 2) Pedido de aproveitamento de crédito: o pedido de aproveitamento 22 

de créditos de disciplina da discente Juliana Costa Baptista Barreto foi aprovado por unanimidade pelo 23 

Colegiado.  3) Pedido de co-orientaçao: a Coordenadora apresentou ao colegiado os pedidos de co-24 

orientação recebidos pela Coordenação. Esclareceu que já existe um acordo entre os discentes, 25 

docentes e o orientador dos alunos, prof. Elias Lopes de Lima. O primeiro pedido é do aluno Peterson 26 

Luiz Rodrigues para ser co-orientado pelo professor Altair Sancho Pivoto e o segundo é do aluno 27 

Flávio Augusto Sousa Santos para ser co-orientado pelo professor Wagner Batella. Colocado em 28 

votação, os pedidos foram aprovados por unanimidade pelo Colegiado. 4) Reforma da matriz 29 

curricular e do Regimento do PPGEO: a Coordenadora abriu a discussão do ponto dizendo que em 30 

razão das mudanças pelas quais o Programa passou de corpo docente e de linhas de pesquisa se faz 31 

necessária uma reforma da matriz curricular, que vai implicar também na necessidade de atualização 32 

do Regimento. Nesse passo sugeriu ao Colegiado que sejam criadas uma comissão para cuidar da 33 

elaboração de uma proposta de reforma e outra comissão para trabalhar na proposição de atualização 34 

regimental. Os professores Fábio e Vicente, defenderam que primeiro seja promovida a reforma da 35 

matriz curricular para que em seguida seja pensada a atualização do Regimento. A Coordenadora 36 

ponderou que os trabalhos das comissões podem ser concomitantes, considerando que o Regimento 37 

não descreve a matriz curricular, mas sim a estrutura curricular, que por ora não se pensa em alterar. O 38 

professor Miguel pontuou que o Programa por vezes tem disciplinas com pouquíssimos alunos 39 

matriculados, alunos por outro lado que se queixam da falta de oferta de disciplinas pelo Programa. 40 

Disse que mais disciplinas podem levar a turmas com ainda menos alunos. Pontuou que ao invés de se 41 

pensar em quais disciplinas devem ser criadas, que se pense em como vão ser levadas essas disciplinas 42 

ao longo do processo formativo de cada turma. Defendeu que inicialmente seja formada uma comissão 43 

única para rever a matriz curricular, para depois se formar uma comissão de atualização do Regimento. 44 

A Coordenadora apresentou a seguinte proposta de encaminhamento: que seja convocada uma reunião 45 

em data próxima para fazer uma discussão geral sobre a matriz curricular e sobre os objetivos 46 

almejados com a reforma, aproveitando-se a ocasião inclusive para se apresentar o que o Programa tem 47 

no momento de matriz, de disciplinas, de matrículas, para então se definir a composição da comissão e 48 

se decidir se a  atualização do Regimento será feita concomitantemente à reforma da matriz curricular 49 

ou em um segundo momento. A proposição foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. 5) 50 

Informes: o primeiro informe foi sobre Política de Ação Afirmativa nos PPG da UFJF. A 51 

Coordenadora disse que por iniciativa da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, a universidade vem 52 

trabalhando na criação de uma resolução que institua uma política de ação afirmativa no âmbito da 53 

pós-graduação da UFJF. Complementou que a medida segue orientação do Ministério da Educação. 54 

Disse que a Propp está empenhada na aprovação da resolução e nestes termos o Programa precisa 55 

começar a pensar mais seriamente a respeito da política interna de ação afirmativa que irá adotar; o 56 

segundo informe foi a respeito dos pedidos de prorrogação de prazo para defesa e qualificação 57 

recebidos pela Coordenação. A Coordenadora relembrou que como os prazos então em aberto, não 58 

cabe ao Colegiado deliberar a respeito dos pedidos, devendo somente deles tomar ciência. Neste passo 59 

foi dito que a exceção de três alunos, todos os demais discentes da turma 2020 pediram prorrogação de 60 

prazo para qualificação. O prof. Vicente disse que seu orientando Johnny de Souza Dias irá enviar para 61 

a Coordenação o seu pedido. Também apenas para ciência do Colegiado foram apresentados os 62 

pedidos de prorrogação de prazo para defesa das discentes Jéssica Lana de Souza da Silva, Paula 63 



Graciele Silvestre Lucas, Vanely Andressa da Silva e Verônica Sakaragui. Aproveitando para atualizar 64 

aos presentes a Coordenadora disse ainda que todos os alunos da turma 2018 já defenderam, que uma 65 

boa parte dos alunos da turma 2019 também já promoveram suas defesas, que o Programa tem no 66 

momento cinco alunos com matrículas trancadas e uma aluna em gozo de licença maternidade, 67 

registrados dois desligamentos de alunos nos últimos meses; o terceiro informe foi apresentado pelo 68 

Prof. Miguel que, na condição de membro da Comissão de Bolsas, apresentou as medidas que foram 69 

sugeridas e adotadas pela Coordenação em atendimento à demanda dos discentes por maior 70 

transparência no que diz respeito à temática de bolsas. Disse que foi divulgado no site do PPGEO a 71 

listagem dos atuais bolsistas e da fila de espera, além da informação de que é de responsabilidade do 72 

discente informar à Coordenação alguma alteração empregatícia pessoal que seja capaz de interferir na 73 

classificação da listagem. Pontuou que uma série de outros pontos foram discutidos pela Comissão, 74 

mas que os integrantes ainda não têm clareza na sua definição, razão pela qual a Comissão tem 75 

agendadas novas reuniões de deliberação. A Coordenadora aproveitou para informar que o Programa 76 

foi contemplado nos últimos dias com mais duas bolsas PBPG rodízio, uma de duração de um ano e 77 

outra de quatro meses, já devidamente distribuídas pela Comissão e implementadas pela Secretaria de 78 

Pós-graduação do ICH; o quarto informe foi o de que foi encerrado a primeira etapa da Sucupira com 79 

envio do relatório quadrienal e que agora será iniciada a segunda etapa, dos destaques. Dessa forma a 80 

Coordenadora pediu pela paciência e presteza dos professores em responder aos contatos e pedidos da 81 

Coordenação. Nenhum outro ponto havendo para tratar e nem informe a ser relatado, lavrei a presente 82 

ata, que lida e aprovada vai assinada por mim, Bruno Goulart Cunha – servidor da Secretaria de Pós-83 

Graduação do ICH, e demais presentes. Juiz de Fora, 13 de maio de 2021. 84 
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___________________________________  ________________________________________ 87 

Prof. Altair Sancho Pivoto    Prof. Bruno Milanez 88 

   89 

 90 

___________________________________  ________________________________________ 91 

Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira   Prof.ª Clarice Cassab 92 
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___________________________________  ________________________________________ 95 

Prof. Cézar Henrique Barra Rocha   Prof. Elias Lopes de Lima 96 
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___________________________________  ________________________________________ 99 

Prof. Fábio de Oliveira Sanches   Prof. Guilherme Augusto Pereira Malta 100 

 101 
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___________________________________  ________________________________________ 103 

Prof.ª Miguel Fernandes Felippe                                        Prof. Pedro José de Oliveira Machado 104 
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___________________________________  ________________________________________ 107 

Prof. Ricardo Tavares Zaidan                 Prof. Roberto Marques Neto 108 
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___________________________________  ________________________________________ 111 

Prof. Rosemere Santos Maia                              Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto 112 
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___________________________________  ________________________________________ 115 

Prof. Wagner Barbosa Batella                 Aline de Vieira Souza (Representante discente)                    116 
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____________________________________  ________________________________________ 119 

Ana Beatriz B. Ferreira (Representante discente)               Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor) 120 

     121 
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Ata aprovada em: ____/____/____ 123 


