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ATA DE REUNIÃO

As 14h10m do dia 07 de agosto de 2020, se reuniram via web pela plataforma Google Meet, os
professores Ana Rute do Vale, Estevan Leopoldo de Freitas Coca, Flamarion Dutra Alves, Gil Carlos
Silveira Porto, Marcelo de Oliveira Latuf, Sandra de Castro de Azevedo, o representante discente
Eduardo de Araújo Silva, e os discentes convidados Letícia Almeida Araújo, Letícia Silvério, Matheus
Lima de Andrade. 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: Prof. Flamarion relata que nos
últimos meses houve um aumento no recebimento de documentos na caixa de e-mail do programa, existe
uma preocupação da coordenação, se de fato é valido o programa compartilhar todas essas informações
com docentes e discentes. Na medida do possível, os comunicados mais importantes são repassados aos
discentes e docentes. O PPGEO/UNIFAL-MG através do processo SEI 23087.010762/2020-69 foi
consultado sobre uma cota de bolsa Pib Pós brasileiro de julho a dezembro de 2020, e de acordo com o
ranqueamento do último edital o terceiro colocado que recebeu a bolsa foi Jhonatan Corrêa da Silva, o
PPGEO possui agora 06 bolsistas. Em relação ao prazo de envio do relatório sucupira 2020 que seria
dezembro de 2020, foi alterado a data de envio  para até março de 2021, conforme os anos anteriores,
após manifestações das áreas solicitando a mudança, o prazo do recoleta é até novembro de 2020 para o
programa preencher os dados das produções técnicas, e também se o programa achar que deve alterar
dados no sistema. Hoje a Capes possui um total de 49 áreas, e foi proposta do atual presidente da CAPES
uma redução para 06 ou 09 áreas, e que gerou uma manifestação de todas as áreas, porém será repensado
nos próximos anos a redução de áreas. Teremos também um novo qualis até o começo de 2020. O CNPQ
abriu edital para que as bolsas sejam remanejadas, e nesse edital programas nota 3 e sem nota ainda, como
é o caso do PPGEO estão fora da disputa. Essa política é considerada excludente e concentradora aos
programas mais bem avaliados. Foi publicada em 09 de julho a nova ficha de avaliação de área de
Geografia contendo todos os quesitos a serem pontuados nas avaliações dos programas, Prof. Flamarion
salienta a importância do PPGEO pontuar dentro dos critérios estabelecidos, dentre eles: registro de
propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas, mapas, maquetes, desenvolvimento
de aplicativo softwares, materiais didáticos, desenvolvimento de produtos, processos e técnicas, produção
de programas em mídias, relatórios finais de pesquisa, técnicos e de consultoria. A coordenação geral de
pós-graduação enviou um e-mail ao PPGEO contendo um formulário afim de colher informações sobre os
alunos que necessitam de computadores para dar continuidade aos estudos em ERE, o formulário foi
encaminhado aos alunos para levantamento dos dados. Recurso Proap,  a PRPPG encaminhou e-mail aos
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programas sobre a importância da utilização do recurso Proap, tendo em vista o atual cenário, o PPGEO
havia previsto o pagamento de anuidade da Anpege no valor de r$ 850,00 reais e a maior parte do
montante do recurso o PPGEO destinou para pagamento de tradução em periódicos  internacionais, Prof.
Flamarion reforça a necessidade do PPGEO se empenhar na utilização do recurso. b) Aprovação da
ATA da 19ª reunião do PPGEO: Aprovado com correção na linha 9. c) Registro de Troca de
disciplina de acompanhamento estágio docente da discente Franciny de Oliveira de Deus de “ Cartografia
básica ” para “ Fundamentos de sensoriamento remoto e fotointerpretação ” e o trancamento de matrícula
na disciplina GEO009 “Estágio docente ” do discente Matheus Lima de Andrade, de cancelamento de
matrícula na disciplina GEO011 “ A produção do espaço rural e urbano no ensino de geografia ” da
discente especial Camila Turmina Baticini, e da disciplina GEO002 “ Metodologia da pesquisa em
Geografia ” da discente especial Tatiana Rocha Silva Damascena . d) Retomada das disciplinas
semestre 2020/1: Foram retomadas a partir de 03 de agosto as disciplinas GEO001 Fundamentos
Teóricos e Epistemológicos da Geografia, GEO002 Metodologia da Pesquisa em Geografia, GEO011 A
Produção do Espaço Rural e Urbano no Ensino de Geografia, e GEO017 Climatologia Aplicada à
Análise Ambiental, a oferta das disciplinas vai até 30 de setembro de 2020. e) Oferta das disciplinas
semestre 2020/2 em ERE: As disciplinas GEO005 Seminários de Pesquisa as segundas-feiras das 14 as
17h , GEO006 Funcionalidades do Espaço Rural Brasileiro as quartas-feiras, GEO015 Território, Cultura
e Ruralidade as sextas-feiras  as 14 as 17h, GEO018 Ciências Ambientais as terças-feiras das 14 as 17h,
GEO009 Estágio docente entrega dos relatórios até 23 de dezembro de 2020, GEO007 Dissertação I e
GEO008 Dissertação II serão ofertadas de 05 de outubro a 31 de dezembro. f) Síntese Fórum Angepe:
Nos dias 30 e 31 foi realizado o encontro virtual entre os coordenadores, professores e discentes, editores
de revistas. Os participantes do PPGEO relatam as dificuldades do atual cenário da Pós-Graduação,
porem foi enriquecedor a troca de experiências entre os programas e os relatos sobre as perspectivas para
a pós-graduação nos próximos anos. g) Oferta vagas discentes especiais: Serão ofertadas 06 vagas na
disciplina GEO006 Novas Funcionalidades do Espaço Rural Brasileiro, e 06 vagas na disciplina GEO015
Território, Cultura e Ruralidade com período de inscrições de 24 de agosto a 04 de setembro de
2020. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 16h01m, da qual,
para constar, eu, Adriana Leonardo, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

 

 

Ana Rute do Vale ____________________________________________

Eduardo de Araújo da Silva ____________________________________

Flamarion Dutra Alves_________________________________________

Marcelo de Oliveira Latuf________________________________________

Sandra de Castro de Azevedo ____________________________________
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Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação em Geografia, em 09/09/2020, 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 Sandra de Castro de Azevedo, Professor do
Magistério Superior, em 06/10/2020, às 22:13, 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 05/11/2020, às 16:15, 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 05/11/2020, às 23:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0375977 e o código CRC C7F5C99E.

Referência: Processo nº 23087.005042/2020-81 SEI nº 0375977
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