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ATA DE REUNIÃO

As 13h30min do dia 21 de fevereiro de 2020, se reuniram na sala B316 da Unidade Santa Clara da
UNIFAL-MG os professores Clibson Alves dos Santos, Evânio dos Santos Branquinho, Estevan Leopoldo de
Freitas Coca, Flamarion Dutra Alves, Marcelo de Oliveira Latuf, Sandra de Castro de Azevedo, 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) Professor visitante: O programa de Pós-Graduação em
Geografia, foi contemplado com uma vaga de professor visitante, os professores Estevan Leopoldo de
Freitas Coca, Flamarion Dutra Alves e Paulo Henrique de Souza fazem parte da banca do processo sele�vo
de professor visitante do PPGEO/UNIFAL-MG o edital recebeu 10 inscrições porém somente 04
candidatos enviaram a documentação necessária e  um dos candidatos não possuía doutorado em
geografia, a banca irá avaliar os 03 candidatos os professores vão analisar a documentação dos
candidatos, porém é necessário registrar que todo o processo do edital de professor visitante poderá ser
em vão diante do atual cenário. 2) Coleta CAPES ano base 2019: Em dezembro de 2019 foi enviado aos
professores do PPGEO via e-mail o formulário Coleta Capes solicitando que encaminhassem o formulário
preenchido com todas informações referente ao ano de 2019, Prof. Flamarion salienta a necessidade de
seja incluído no formulário a informação sobre projeto de pesquisa, Prof. Flamarion orienta sobre as
produções que se coloque informações sobre co-autores, como cpf, e-mail, �tulação. Ainda não enviaram
o formulário preenchido os professores: Ana Rute do Vale, Clibson Alves dos Santos, Evânio dos Santos
Branquinho, Marta Felícia Marujo Ferreira, Roberto Marques Neto, Ronaldo Luiz Mincato, Prof. Flamarion
orienta aos professores que atualizem o la�es para abastecer o sistema. 3) Programas de ensino das
disciplinas 2020/1: Professor Flamarion orienta aos professores que os programas de ensino sejam
enviados via sistema acadêmico até a data de 13 de março de 2020 para aprovação. 4) Proposta
doutorado em associação UFJF, UFSJ, UFV e UNIFAL/MG: O programa da UFJF que possui nota 4, que
seria a ins�tuição nucleadora do doutorado em conjunto, em conversa com os outros programas das
ins�tuições que também fazem parte da proposta, optaram por dar uma pausa na construção da mesma,
professor Flamarion salienta que não houve tempo hábil para de discu�r entre os programas, o intuito
que é consigam enviar a proposta em 2021. 5) Anpur: O PPGEO recebeu convite via e-mail para filiar-se a
ANPUR, prof Flamarion irá verificar com a PRPPG à possibilidade de recurso para filiação. 6) Bolsa
FAPEMIG: A FAPEMIG entrou em contato com a PRPPG para informar que o programa foi contemplado
com mais uma cota e está cota terá que ser implementada até junho de 2020. b) Aprovação da ATA da
14ª reunião do PPGEO: Aprovado. c) Registro e balanço do Processo Sele�vo 2020: O PPGEO ofertou 24
vagas em seu úl�mo processo sele�vo, realizado nos meses de janeiro e fevereiro, obteve 35 candidatos
inscritos no sistema de inscrições, dentro dos inscritos, 06 candidatos não enviaram documentação
comprobatória, 29 inscrições foram homologadas, das 29 inscrições, 03 não compareceram à prova, dos
26 candidatos 15 foram aprovados. Prof. Flamarion demostra preocupação no desequilíbrio entre as
linhas de pesquisa, 04 aprovados na linha dinâmica dos sistemas �sico ambientais e 11 na linha dinâmica
dos espaços rurais e urbanos, porém prevê que no próximo edital esse desequilíbrio possa ser resolvido
para que na avaliação quadrienal seja corrigido o desequilíbrio. Profa. Sandra sugere que seja ofertada
mais vagas na linha ambiental no próximo edital, Prof. Marcelo sugere provas diferentes para as linhas.
Prof. Clibson salienta que com a saída da Profa. Marta contribuiu para o desequilíbrio da linha dos
sistemas �sico-ambientais. Prof. Estevan sugere orientações na graduação TCC, mas que se coloque um
limite, seria interessante pois o aluno já estaria habituado com a linha de pesquisa. d) Calendário das
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reuniões 2020/1: Prof. Flamarion enviou a sugestão de datas previamente aos professores via e-mail, dia
26 de março, quinta-feira as 13h30m, dia 24 de abril sexta-feira as 14h, dia 25 de maio segunda-feira as
14 h, aprovado. e) Inscrição aluno especial: As inscrições serão de 24 à 28 de fevereiro de 2020, serão
ofertadas 04 vagas nas disciplinas GEO001 Fundamentos Teóricos e Epistemológicos da Geografia, 04
vagas na disciplina GEO002 Metodologia da Pesquisa em Geografia, 05 vagas na disciplina GEO011 A
produção do Espaço Rural e Urbano no Ensino de Geografia, 04 vagas na disciplina GEO017 Climatologia
Aplicada à Análise Ambiental. f) Edital de Bolsas 2020: Será de 21 de fevereiro a 03 de março envio de
documentação comprobatória, 04 de março análise dos currículos e 06 de março divulgação do
resultado. Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as 15h11m.

Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Coordenador(a) do Programa de
Pós-Graduação em Geografia, em 02/04/2020, às 12:39, 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 Estevan Leopoldo de Freitas Coca, Professor do
Magistério Superior, em 02/04/2020, às 14:27, 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 14/04/2020, às 11:45, 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 24/04/2020, às 14:24, 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 Ana Rute do Vale, Professor do Magistério Superior, em
27/04/2020, às 12:11, 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 Clibson Alves dos Santos, Professor do Magistério
Superior, em 05/05/2020, às 17:07, 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 Evânio dos Santos Branquinho, Professor do Magistério
Superior, em 03/06/2020, às 14:54, 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 15:51, 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 0284919 e o código CRC D3765627.
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