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Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9683 - h�p://www.unifal-mg.edu.br

  

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO DO PPGEO / UNIFAL-MG

As 14h06m do dia 29 de junho de 2020, se reuniram via web pela plataforma Skype, os professores Ana
Rute do Vale, Evânio dos Santos Branquinho, Flamarion Dutra Alves, Gil Carlos Silveira Porto, Marcelo de
Oliveira Latuf, Sandra de Castro de Azevedo, o representante discente Eduardo de Araújo Silva . Flamarion
deu as boas-vindas, e agradeceu a presença de todos e todas. A reunião foi convocada para tratar dos
seguintes assuntos: a) Informes e comunicados: Registro de criação de grupo de trabalho BNCC da
Angepe, Profa. Sandra de Castro de Azevedo fará parte do grupo junto aos outros membros de outros
programas. A proposta é analisar BNCC e toda proposta que ela esteja inserida Nova troca de diretoria de
avaliação Capes propõe prazo de envio Coleta Capes 2020 para dezembro de 2020, novo padrão de
impacto para diferentes áreas. Poli�ca de Inclusão na Pós-Graduação: revogada a portaria de cotas da
pós-graduação em portaria publicada em 13 de junho de 2020 no D.O.U.  b) Aprovação da ATA da 18ª
reunião do PPGEO: Aprovado. c) Registro de aprovação ad referendum cancelamento de matrícula em
disciplina GEO-017 Climatologia aplicada a análise ambiental dos discentes Leandro Donizete da Silva,
Maria José Custódio Stefanelli, Guilherme Henrique Expedito Lense. d) Solicitação de agendamento de
exame de qualificação do discente André de Paula Silva SEI 23087.009555/2020-61: Aprovado para 05
de agosto de 2020, as 14h00m, sendo a banca composta por: presidente Profa. Dra. Sandra de Castro de
Azevedo, 1º �tular Profa. Dra. Ana Claudia Sacramento Ramos, 2º �tular Prof. Dr. Alexandre Carvalho de
Andrade, suplentes Prof. Dr. Evânio dos Santos Branquinho, Prof. Dr. Gil Carlos Silveira Porto. e) Colóquios
Geográficos do PPGEO UNIFAL-MG (Registro): Prof Flamarion relata que �vemos uma média de 300
inscritos de todo Brasil no Caex , e que foi uma experiência interessante para o programa, todos estão
par�cipando, foi sa�sfatório o envolvimento de docentes e discente no evento. f) Solicitação de co-
orientação pela Prof. Marta Ferreira, do Dr. Cassiano Gustavo Messias: Aprovado. g) Coleta CAPES 2019
(Consulta - h�ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira): O Coleta Capes 2019 foi enviado em 05 de junho de
2020, Prof. Flamarion orienta os docentes que o projeto guarda chuva deverá contém todos os projetos
dos docentes, e que os docentes devem manter o la�es sempre atualizado. h) Calendário de Reuniões
2020/2: Aprovado as datas 07 de agosto, 08 de setembro, 09 de outubro, 09 de novembro, 04 de
dezembro. i) Verba PROAP – Recurso do PPGEO (23087.006192/2020-11): Prof. Flamarion esclareceu a
todos que visando o quesito internacionalização, o programa deverá es�mular publicações em língua
estrangeira. j) Programa Emergencial de Inclusão digital em Apoio à Pesquisa (23087.008944/2020-70):
Ajuda de custo aos discentes da pós-graduação  com computadores e internet. l) Plano para
con�nuidade das a�vidades didá�cas na Pós-graduação em 2020 (23087.009563/2020-16): As
disciplinas do semestre 2020/1 serão retomadas de 03 de agosto a 30 de setembro, 2020/2 de 05 de
outubro a 31 de dezembro  Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as 15h55m.

Alfenas, 29 de junho de 2020.

Ana Rute do Vale: _________________

Eduardo Araujo da Silva:____________

Evânio dos Santos Branquinho:________

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira
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Flamarion Dutra Alves:______________

Marcelo de Oliveira Latuf:___________

Sandra de Castro de Azevedo________ 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira Latuf, Professor do Magistério
Superior, em 11/08/2020, às 17:35, 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
11/08/2020, às 18:54, 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 Flamarion Dutra Alves, Presidente, em 12/08/2020, às
10:53, 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
12/08/2020, 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 Sandra de Castro de Azevedo, Professor do Magistério
Superior, em 24/08/2020, às 11:33, 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 25/08/2020, às 14:34, 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 0357856 e o código CRC 4A2F6B1E.

Referência: Processo nº 23087.005042/2020-81 SEI nº 0357856
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