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

GEOGRAFIA REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2022 3 

 4 

 5 

 6 
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Ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, via plataforma 8 

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

Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora, convocada e presidida pela Coordenadora Prof.ª 10 

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

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

seguintes professores: Altair Sancho Pivoto, Elias Lopes de Lima, Fábio de Oliveira Sanches, Pedro 13 

José de Oliveira Machado, Rosemere Santos Maia e Wagner Batella. Estiveram presentes ainda as 14 

representantes discentes Aline de Vieira Souza e Ana Beatriz Barbosa Ferreira além do representante 15 

dos Técnicos Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. Os professores Bruno Milanez, Cézar 16 

Henrique Barra Rocha, Guilherme Augusto Pereira Malta, Ricardo Tavares Zaidan, Roberto Marques 17 

Neto e Vicente Paulo dos Santos Pinto não participaram por estarem de férias. O professor Miguel 18 

Fernandes Felippe não participou por estar fruindo de licença paternidade. A professora Cássia de 19 

Castro Martins Ferreira justificou sua ausência. Havendo quórum regimental, a Prof.ª Clarice, na 20 

qualidade de presidenta, deu início à reunião já apresentando um pedido de inclusão de ponto de pauta 21 

apresentado pelo discente Lucas Padovani. Colocado em votação o Colegiado aprovou por 22 

unanimidade a inclusão do ponto de pauta. Ordem do dia: 1) Nova Coordenação do PPGEO: o 23 

Colegiado aprovou por unanimidade os nomes dos professores Fábio de Oliveira Sanches e Altair 24 

Sancho Pivoto para comporem a nova Coordenação do PPGEO, respectivamente na condição de 25 

coordenador e vice coordenador, no período que vai de 02 de abril de 2022 a 01 de abril de 2025.; 2) 26 

Pedido de Aproveitamento de créditos: o Colegiado aprovou por unanimidade o pedido de 27 

aproveitamento de créditos da disciplina Urbanização e Meio Ambiente cursada no Programa de Pós-28 

graduação em Sociedade, Ambiente e Território da UFMG apresentado pelo discente Caio César 29 

Fonseca Martins; 3) Pedido de autorização para se qualificar do discente Lucas R. G. Padovani: o 30 

discente Lucas solicitou ao Colegiado uma autorização especial para se qualificar uma vez que não 31 

obteve aprovação na disciplina Teoria e Método da Geografia, pré-requisito para qualificação. 32 

Argumentou que a autorização se faz necessária para poder se qualificar dentro do prazo. A 33 

Coordenadora ponderou que existem dois prazos no Calendário do Programa, o primeiro que seria o 34 

prazo regular e o segundo que é o prazo estendido ou prorrogado, adotado para minimizar os efeitos 35 

negativos causados pela pandemia. A orientadora do discente, professora Rose, trouxe maiores 36 

informações a respeito do processo que levou à apresentação do pedido ao Colegiado. Pontuou que o 37 

discente está com o trabalho bastante atrasado e que este ainda não havia lhe enviado material algum 38 

da dissertação. Por unanimidade o Colegiado decidiu não dar provimento à demanda do aluno por 39 

entender que há tempo para que a sua qualificação seja realizada regularmente dentro do prazo 40 

prorrogado e após a obtenção da aprovação na disciplina pré-requisito de Teoria e Método da 41 

Geografia; Informes: 1) a Coordenadora disse que o programa recebeu R$ 10830,00 como recursos do 42 

PROAP/RAP. Disse não haver ainda previsão de alocação do APG e que a Capes ainda não liberou os 43 

recursos do PROAP. Falou que a Coordenação recebeu uma demanda de fomento a trabalho de campo, 44 

que não foi analisado porque primeiro deve ser discutida a repartição dos recursos do PPGEO no ano. 45 

O segundo informe foi o de que foi encaminhado a Propp o processo que trata da reforma da matriz 46 

curricular. Pontuou que a tramitação foi feita em razão do recebimento do último aval departamental 47 

necessário para criação de disciplina. O terceiro informe foi o de que o Programa está planejando a 48 

aplicação da prova de proficiência em língua estrangeira para as turmas de 2021 e 2022 no dia 11 de 49 

abril de 2022. Agradeceu ao Prof. Bruno que se prontificou a cuidar das provas de inglês e ao Prof. 50 

Fábio que irá cuidar da prova de espanhol. O quarto informe foi o de que as aulas do primeiro semestre 51 

de 2022 estão previstas para se iniciarem no dia 04 de abril de 2022. Nenhum outro ponto havendo 52 

para tratar e nem informe a ser relatado, lavrei a presente ata da reunião, que segue assinada por mim, 53 

Bruno Goulart Cunha – servidor da Secretaria de Pós-Graduação do ICH, e demais presentes. Juiz de 54 

Fora, 14 de março de 2022. 55 
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___________________________________  ________________________________________ 60 

Prof. Altair Sancho Pivoto    Prof. Bruno Milanez 61 
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___________________________________  ________________________________________ 64 

Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira   Prof.ª Clarice Cassab 65 
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___________________________________  ________________________________________ 68 

Prof. Cézar Henrique Barra Rocha   Prof. Elias Lopes de Lima 69 
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___________________________________  ________________________________________ 72 

Prof. Fábio de Oliveira Sanches   Prof. Guilherme Augusto Pereira Malta 73 
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___________________________________  ________________________________________ 76 

Prof.ª Miguel Fernandes Felippe                                        Prof. Pedro José de Oliveira Machado 77 
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___________________________________  ________________________________________ 80 

Prof. Ricardo Tavares Zaidan                 Prof. Roberto Marques Neto 81 
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___________________________________  ________________________________________ 84 

Prof. Rosemere Santos Maia                              Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto 85 
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___________________________________  ________________________________________ 88 

Prof. Wagner Barbosa Batella                 Aline de Vieira Souza (Representante discente)                    89 
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____________________________________  ________________________________________ 92 

Ana Beatriz B. Ferreira (Representante discente)               Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor) 93 
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Ata aprovada em:  96 


