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ATA DE REUNIÃO

                                                        ATA DA 16ª REUNIÃO DO COLEGIADO PPGEO/UNIFAL-MG 

 

 

As 14h do dia 27 de março de 2020, se reuniram via web pelo aplicativo Skype, os professores Ana Rute do
Vale, Evânio dos Santos Branquinho, Flamarion Dutra Alves, Marcelo de Oliveira Latuf, Sandra de Castro
de Azevedo, Rodrigo José Pisani e o representante discente Eduardo de Araújo Silva. Flamarion deu as boas-
vindas, e agradeceu a presença de todos e todas. a) Informes e comunicados: 1) Portaria n° 34 de 09 de
março de 2020: Prof. Flamarion informou aos membros do colegiado que a  UNIFAL-MG, com todos seus
programas de pós-graduação Stricto sensu, recebeu com muita tristeza e indignação a publicação da então
portaria que havia sido publicada somente em 18 de março, com a então portaria perderemos cerca de 12%
das bolsas de Pós-Graduação. A PRPPG solicitou à Capes em 24 de março que revogação da portaria. b)
Aprovação da ATA da 15ª reunião do PPGEO: Aprovado com correção nas linhas 8 e 40. c) Aprovação
dos programas de ensino 2020/01: Aprovado os programas de ensino das disciplinas sem alteração:
Fundamentos Teóricos e Epistemológicos da Geografia, Metodologia da Pesquisa em Geografia e A
Produção do Espaço Rural e Urbano no Ensino de Geografia. O programa de ensino da disciplina
Climatologia Aplicada à Análise Ambiental, foi aprovado com restrições quanto ao trabalho de campo, pois
o PPGEO não dispõe de recurso para custear a viagem. d) Suspensão do Processo Seletivo Professor
Visitante SEI (23087.001241/2020-11): Prof. Flamarion informou que todos os processos seletivos de
professor visitante da UNIFAL-MG foram suspensos, assim como alguns concursos públicos para professor
efetivo, como a da vaga docente de Geomorfologia. Sobre esse assunto, os docentes virão com preocupação
tal medida adotada pela Reitoria, pois a vaga de Geomorfologia não é “nova”, e sim em decorrência de
aposentadoria. Isso prejudicará a ensino, pesquisa e extensão na graduação e pós-graduação, sobretudo na
Geografia. O Prof. Flamarion entrará em contato com os coordenadores de curso de Geografia e direção do
ICN para reforçar a solicitação para manutenção da vaga docente, pois trará prejuízos na formação discente.
e) Aluno especial 2020/1 registro de matrícula: Disciplina GEO002 Metodologia da Pesquisa em
Geografia: Alexandre Lopes Costa, José Roberto Salvaterra, na disciplina GEO011 A produção do Espaço
Rural e Urbano no Ensino de Geografia: Camila Turmina Baticini, Leonardo Lencioni Mattos Santos, Luís
Fernando Borges Silva, na Climatologia Aplicada à Análise Ambiental: Luís Eduardo Camilo de Souza,
Thales Santos do Nascimento. f) Regime especial de estudos PRPPG SEI (23087.004665/2020-37): A
PRPPG estabeleceu em 23 de março de 2020 o regime especial de estudos, na modalidade os professores
deverão disponibilizar aos estudantes das turmas das disciplinas/unidades curriculares/módulos que são
compatíveis com atividades pedagógicas em domicílio com material de estudo. Os professores do PPGEO
relatam que o regime especial de estudos está fluindo, porém alguns alunos relatam dificuldade devido a
oscilações na rede de internet e acesso as aulas.G) Coleta CAPES 2019 Preenchimento e relatoria
SEI(23087.003923/2020-68): A COPG, organizou um processo interno na Unifal-MG de troca de relatórios
coleta CAPES 2019, o Programa de Ciências Odontológicas PPGCO avaliou o relatório do PPGEO, pontos
fortes: Excelente descrição do histórico e contextualização do Programa, importância da oferta do curso na
região, projetos de pesquisa enquadrados adequadamente nas linhas de pesquisa, importante inserção social
na região do sul de minas. Pontos a reconsiderar: Envolvimento de 100% dos docentes em orientações e
disciplinas, captação de recursos para pesquisa em agências de fomento, publicações em periódicos de
estratos mais altos, intercâmbio com Universidades Internacionais para ampliar as suas possibilidades de
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pesquisa e inovação. H) Requerimento de Recurso Edital de Bolsas Abigaíl Cruz
SEI(23087.003682/2020-57): A discente alega que anexou os documentos comprobatórios do currículo
lattes, entretanto, na Plataforma Google apenas o currículo sem documentos foi anexado. Além disso, a pasta
no Google Drive com os arquivos do edital de bolsas, foi criado e alterado em 21 de fevereiro, não constando
alteração em pastas ou arquivos. Desse modo, foi indeferido o pedido, o PPGEO lamenta o corrido, e que em
2021 o processo seletivo será via plataforma da PRPPG.I) Carta de Apoio "Programa de Extensão em
Segurança Alimentar e Nutricional "NUTRISAN" Ad referendum SEI(23087.002941/2020-
22):Registrado. Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as 16h55m.

Alfenas, 27 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Rute do Vale, Professor do Magistério Superior, em
26/05/2020, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Presidente, em 26/05/2020, às
11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra de Castro de Azevedo, Professor do Magistério
Superior, em 27/05/2020, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Latuf, Professor do Magistério
Superior, em 27/05/2020, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo de Araujo da Silva, Usuário Externo, em
24/06/2020, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0305947 e o código CRC BB121875.

Referência: Processo nº 23087.005042/2020-81 SEI nº 0305947
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