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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10:30
horas, na sala A-IV-49 do Instituto de Ciências Humanas da UFJF, foi realizada reunião
ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal de Juiz de Fora, convocada e presidida pelo Coordenador, prof. Altair Sancho Pivoto
dos Santos. Além do Coordenador, estiveram presentes os seguintes professores: Fábio de
Oliveira Sanches, Guilherme Augusto Pereira Malta, Miguel Fernandes Felippe, Pedro José
de Oliveira Machado, Ricardo Tavares Zaidan, Roberto Marques Neto. Estiveram presentes
ainda a representante discente Nicolle Rodrigues Grizendi Rocha além do representante
dos Técnicos Administrativo (TAE), Bruno Goulart Cunha. Apresentou justificativa para sua
ausência o professor Bruno Milanez. O prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto não participou
por estar de licença. Os professores Cézar Henrique Barra Rocha, Clarice Cassab Torres, Elias
Lopes de Lima e Wagner Batella não participaram por estarem de férias. Havendo quórum
regimental, o prof. Altair, na qualidade de presidente, deu início à reunião.  Ordem do dia:
01) Planejamento da Oferta de disciplinas 2023.1: tratando-se do planejamento do próximo
semestre os professores Guilherme, Pedro e Miguel disseram querer colar disciplina em
carga. O professor Fabio expressou seu desejo de ofertar uma mesma disciplina para o
PPGEO e para o PROAC. Para fechar o quadro de disciplinas do primeiro semestre de 2023
restou definido que a Coordenação faria contato com os professores por e-mail; 2) Nova
resolução de Credenciamento e Recredenciamento do PPGeo: considerando as questões
que surgiram no debate e a necessidade de maior reflexão e diálogo com a Comissão, o
Colegiado decidiu por bem retirar o ponto da pauta da reunião; 3) Troca da vice-
coordenação do PPGeo: por unanimidade o Colegiado aprovou a substituição do prof.
Guilherme Augusto Pereira Malta pelo prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto na vice-
coordenação do PPGEO. O prof. Vicente deverá assumir a função a partir de 02/01/2023; 4)
Planejamento Estratégico PPGeo – agenda de reuniões para 2023: o Coordenador disse que
para atender a uma exigência tanto da Capes quanto da Propp, pretende tão logo retornem
as aulas do próximo semestre, agendar uma reunião ordinária do Colegiado para aprovar
um calendário de reuniões extraordinárias para tratar da elaboração de um planejamento
estratégico para o programa; 5) Coleta CAPES - Atualização Lattes (projetos e linhas de
pesquisa e produção intelectual): o Coordenador falou da necessidade e da importância
dos professores atualizarem seus respectivos currículos Lattes para fins de preenchimento
da plataforma Sucupira. Pediu aos professores para fazerem a atualização até a data limite
de 20 de janeiro de 2023; 6) Trancamento por motivo de saúde da discente Thânia Cristina
Luiz: o Colegiado aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação de trancamento da
discente considerando tratar-se de grave questão de saúde; 7) Situação de discentes: Fabio
Jacob Da Silveira, Peterson Luiz Rodrigues e Sanderson dos Santos Romualdo – não envio
de relatório semestral segundo regimento do PPGEO: o Colegiado definiu que os discentes
deverão encaminhar o relatório semestral até o último dia do ano em curso, podendo o
envio ser feito ainda que o documento não esteja assinado pelo orientador. Nenhum outro
ponto havendo para tratar e nem informe a ser relatado, lavrei a presente ata da reunião,
que segue assinada por mim, Bruno Goulart Cunha – servidor da Secretaria de Pós-
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que segue assinada por mim, Bruno Goulart Cunha – servidor da Secretaria de Pós-
Graduação do ICH, e demais presentes. Juiz de Fora, 21 de dezembro de 2022.

 

 

 

 

___________________________________                       
________________________________________

Prof. Altair Sancho Pivoto                                                    Prof. Bruno Milanez

                       

 

___________________________________                       
________________________________________

Prof.ª Cássia de Castro Martins Ferreira                              Prof.ª Clarice Cassab

                       

 

___________________________________                       
________________________________________

Prof. Cézar Henrique Barra Rocha                                       Prof. Elias Lopes de Lima

 

                                       

___________________________________                       
________________________________________

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

 

 

___________________________________                       
________________________________________

Prof.ª Miguel Fernandes Felippe                                          Prof. Pedro José de Oliveira Machado

 

 

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

 

                                                      

___________________________________                       
________________________________________

Prof. Vicente Paulo dos Santos Pinto                                   Prof. Wagner Barbosa Batella        

 

 

___________________________________                       
________________________________________

Ana Beatriz Barbosa Ferreira (Representante discente)      Nicolle R. G. Rocha (Representante
discente) 

       

                                               

____________________________________                    

Bruno Goulart Cunha (TAE / servidor)

                                                

Documento assinado eletronicamente por Bruno Goulart Cunha, Técnico
Administrativo em Educação, em 12/01/2023, às 18:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Jose de Oliveira Machado,
Professor(a), em 12/01/2023, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto Pereira Malta,
Professor(a), em 12/01/2023, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Elias Lopes de Lima, Professor(a), em
12/01/2023, às 20:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Altair Sancho Pivoto dos Santos,
Professor(a), em 13/01/2023, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Marques Neto, Professor(a), em
13/01/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Wagner Barbosa Batella, Professor(a), em
16/01/2023, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Fernandes Felippe, Vice-Chefe de
Departamento, em 17/01/2023, às 22:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Tavares Zaidan, Professor(a), em
19/01/2023, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 1110725 e o código CRC 6BE86948.

Referência: Processo nº 23071.901344/2023-02 SEI nº 1110725
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