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

GEOGRAFIA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022 3 
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Ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, via plataforma Google 8 

Meet, foi realizada reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 9 

Universidade Federal de Juiz de Fora, convocada e presidida pela Coordenadora Prof.ª Clarice Cassab 10 

Torres. A reunião se deu em ambiente virtual devido às medidas de isolamento social impostas em 11 

função da pandemia de Covid-19. Além da Coordenadora, estiveram presentes os seguintes 12 

professores: Altair Sancho Pivoto, Bruno Milanez, Cássia de Castro Martins Ferreira, Elias Lopes de 13 

Lima, Fábio de Oliveira Sanches, Guilherme Augusto Pereira Malta, Miguel Fernandes Felippe, Pedro 14 

José de Oliveira Machado, Roberto Marques Neto, Rosemere Santos Maia, Vicente Paulo dos Santos 15 

Pinto e Wagner Batella. Estiveram presentes ainda as representantes discentes Aline de Vieira Souza e 16 

Ana Beatriz Barbosa Ferreira além do representante dos Técnicos Administrativo (TAE), Bruno 17 

Goulart Cunha. A professora Rosemere Santos Maia não participou por estar de férias. O professor 18 

Cézar Henrique Barra Rocha justificou a sua ausência. Havendo quórum regimental, a Prof.ª Clarice, 19 

na qualidade de presidenta, deu início à reunião com o pedido da representante discente Ana Beatriz 20 

Barbosa Ferreira para incluir como ponto de pauta o recurso apresentado pelo discente Lucas Ribeiro 21 

Goyatá Padovani em face da sua reprovação na disciplina Teoria e Método em Geografia. Colocado 22 

em votação, tem-se que o pedido de inclusão de pauta foi aprovado por unanimidade.  Ordem do dia: 23 

1) Aprovação de atas das reuniões de Colegiado de 23.11.2021, 17.12.2021 e 24.01.2022: colocado 24 

em votação, o Colegiado aprovou por unanimidade as atas das reuniões mencionadas acima; 2) Pedido 25 

de aproveitamento de créditos: trata-se de pedido da discente Larissa Carla S. Paiva para aproveitar 26 

os créditos da disciplina Climatologia Aplicada, cursada no Programa de Pós-graduação em Geografia 27 

da UFV. Colocado em votação tem-se que o pedido foi aprovado por unanimidade; 3) Avaliação de 28 

abertura de vaga para professora visitante via CNPq: o professor Altair Sancho Pivoto trouxe 29 

informações a respeito do pedido que trouxe em nome da professora Marta de Azevedo Irving, que tem 30 

interesse em vir trabalhar na UFJF. O professor Vicente se colocou a disposição para assumir a 31 

supervisão dos trabalhos da professora. Colocado em votação tem-se que a participação no edital foi 32 

aprovado por unanimidade pelo Colegiado; 4. Planejamento de retorno presencial das atividades do 33 

PPGEO para o primeiro semestre de 2022: o ponto de pauta trata do retorno presencial no primeiro 34 

semestre de 2022 que tem início previsto para o dia 04 de abril de 2022. A intenção é debater o que 35 

programa entende que seriam condições essenciais para o retorno presencial. A Coordenadora disse 36 

que a Coordenação fez dois levantamentos para avaliação das condições de retorno consultando a 37 

docentes e discentes do PPGEO. O primeiro de consulta aos docentes, para verificar quais estão 38 

cobertos pela IN90. O segundo levantamento foi feito junto aos discentes para verificar quais não 39 

teriam condições comprovadas de saúde para retornar. Os professores Wagner e Altair defenderam o 40 

aprimoramento dos protocolos de biossegurança e de mapeamento visando um retorno e utilização 41 

seguro das instalações do ICH/UFJF. O prof. Pedro defendeu o retorno mas externou preocupações 42 

com a banalização da doença, que disse que nós não conhecemos. Defendeu que o retorno se dê com 43 

cobrança de comprovação de vacinação. Os professores Wagner e Miguel defenderam ainda o 44 

fornecimento E.P.Is e o monitoramento e a utilização do Busco Saúde. O prof. Miguel pediu clareza 45 

quanto aos indicadores que serão considerados para se avaliar o cenário. A Coordenadora disse que 46 

estes indicadores foram definidos e estão sendo seguidos pelo Comitê de Biossegurança. O prof. 47 

Roberto disse que gostaria que fossem destacadas para aulas as salas maiores e mais arejadas para 48 

maior ventilação e distanciamento. Como encaminhamento foi definido que o Programa entende 49 

necessário para o retorno a exigência de comprovante de vacinação, a distribuição de máscaras, 50 

especialmente PFF2, com prioridade para os alunos com menor renda, estabelecimento de um 51 

protocolo de suspensão imediata de atividades em caso de agravamento de cenário de pandemia, um 52 

plano de ocupação dos espaços físicos, que contemple distanciamento e ventilação, ampliação dos 53 

terceirizados de limpeza e segurança, pede esclarecimento quanto aos indicadores utilizados para 54 

avaliação da manutenção ou não das atividades presenciais e a possibilidade de realização de campo 55 

em disciplinas que envolvem trabalho de campo. 5. Distribuição de orientações: considerando as 56 

indicações dos discentes e as possibilidades de recebimento de novas orientações dos docentes, foram 57 

assim distribuídas no Colegiado as novas orientações: o discente Alexandre Oliveira de Souza Júnior 58 

terá como orientador o prof. Fábio de Oliveira Sanches, a discente Aline da Silva Araújo será orientada 59 

pelo professor Bruno Milanez, o discente Maciel Santos terá como orientador o professor Roberto 60 

Marques Neto, a discente Mariana Gabriela Garcia Braga será orientada pelo prof. Cézar Henrique 61 

Barra Rocha, a discente Naiara Thaís Alves de Souza terá como orientador o professor Altair Sancho 62 

Pivoto, a discente Nicole R. Grizendi Rocha será orientada pelo professor Miguel F. Felippe, o discente 63 



Pietro Meirelles Brites terá como orientador o prof. Roberto Marques Neto e o discente Victor César de 64 

Souza Lima será orientado pela professora Cássia de Castro Martins Ferreira.   6. Composição da 65 

nova coordenação: como encaminhamento restou definido que os professores Fábio e Altair irão 66 

refletir e conversar a respeito da possibilidade de comporem a nova coordenação do PPGEO nas 67 

condições de coordenador e vice. 7) Pedido do discente Lucas Ribeiro Goyatá Padovani: a 68 

representante discente Ana Beatriz apresentou o pedido do seu colega Lucas. Em seguida a orientadora 69 

e docente da disciplina Teoria e Método em Geografia, professora Rose fez um relato dos fatos 70 

ocorridos no curso, em que inicialmente o discente Lucas foi avaliado com conceito C, pediu por uma 71 

nova chance de avaliação que lhe foi concedida e que terminou pela substituição da nota C pela de 72 

reprovado. Destacou que a correção do trabalho final, correspondente à segunda chance, contou com o 73 

auxílio do prof. Elias, que habitualmente é o docente responsável por oferecer a disciplina de Teoria e 74 

Método. Como encaminhamento restou decidido que não cabe ao Colegiado avaliar o pleito específico 75 

do aluno, de alteração da nota dele na disciplina Teoria e Método em Geografia em respeito à 76 

autonomia do professor na atividade de docência. A Coordenadora disse que cuidará da comunicação 77 

da decisão ao discente, se comprometendo a através do diálogo buscar alternativas que evitem que ele 78 

abandone o curso. Informes: o prof. Elias disse que fará convites aos colegas para participarem da 79 

disciplina Teoria e Método em Geografia, para contribuírem com as suas expertises nas variadas 80 

metodologias de pesquisa. O professor Pedro apresentou ao Colegiado a sua intenção e a de seu 81 

orientando Luciano em contar com um quarto membro na banca de defesa da dissertação. O prof. 82 

Wagner Batella informou que será publicado nesta semana o livro do programa “Dinâmicas 83 

geográficas na Zona da Mata mineira”. Parabenizou os autores e em especial ao professor Roberto, 84 

pela colaboração. Nenhum outro ponto havendo para tratar e nem informe a ser relatado, lavrei a 85 

presente ata da reunião, que segue assinada por mim, Bruno Goulart Cunha – servidor da Secretaria de 86 

Pós-Graduação do ICH, e demais presentes. Juiz de Fora, 02 de fevereiro de 2022. 87 
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___________________________________  ________________________________________ 92 

Prof. Altair Sancho Pivoto    Prof. Bruno Milanez 93 
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___________________________________  ________________________________________ 96 

Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira   Prof.ª Clarice Cassab 97 
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___________________________________  ________________________________________ 100 

Prof. Cézar Henrique Barra Rocha   Prof. Elias Lopes de Lima 101 
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___________________________________  ________________________________________ 104 

Prof. Fábio de Oliveira Sanches   Prof. Guilherme Augusto Pereira Malta 105 
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___________________________________  ________________________________________ 108 

Prof.ª Miguel Fernandes Felippe                                        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. Rosemere Santos Maia                              Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto 117 
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___________________________________  ________________________________________ 120 

Prof. Wagner Barbosa Batella                 Aline de Vieira Souza (Representante discente)                    121 
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____________________________________  ________________________________________ 124 

Ana Beatriz B. Ferreira (Representante discente)               Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor) 125 
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Ata aprovada em: ____/____/____  128 


