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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 22ª REUNIÃO DO PPGEO / UNIFAL-MG

 

 

As 14h11m do dia 08 de outubro de 2020, se reuniram para a 22ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGEO,
via web pela plataforma Google Meet, os professores Ana Rute do Vale, Estevan Leopoldo de Freitas Coca,
Flamarion Dutra Alves, 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: Recurso Ins�tucional: o
Programa de Pós-Graduação em Geografia, que havia recebido o valor total de R$ 6.385,00 reais e executado
um total de R$ 1.027,00 reais, dessa forma foi recolhido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação um
montante de R$ 5.358,00 reais, já o recurso PROAP foi prorrogado para até 26 de fevereiro de 2021 para
execução dos processos, o PPGEO possui um total de R$ 5.000,00 reais distribuídos nas a�vidades: 2
R$1.000,00 reais na rubrica 339030 (material de consumo), e R$ 4.000,00 reais na a�vidade 5 sendo R$
2.000,00 reais na rubrica 339093 (reembolso) e R$ 2.000,00 reais na rubrica 339040 (serviços de 3º PJ).
Manifestação Ouvidoria: A coordenação do PPGEO recebeu um e-mail da ouvidoria sobre uma manifestação
acerca do ERE, o coordenador Flamarion leu o e-mail para os presentes, os membros presentes agendarão
uma reunião com os discentes em 13 de outubro de 2020, para debater alguns pontos da manifestação, e
entender se é uma questão pontual ou geral, e sanar todas as dúvidas dos discentes. Logo e confecção das
placas de iden�ficação: Prof. Flamarion informou as presentes que está tramitando processo para aquisição
de placas de iden�ficação do PPGEO, assim que voltarmos da pandemia, as salas e laboratórios estarão todos
devidamente iden�ficados. b) Aprovação da ATA da 21ª reunião do PPGEO: Aprovado com correção do item
d) inclusão da Profa. Sandra, que havia manifestado durante a 21ª reunião do colegiado PPGEO. c)
Solicitação de inclusão de co-orientador da discente Gabriela Taíse Poia� Xavier (23087.014689/2020-02):
Aprovada a indicação do prof. Adriano Pereira dos Santos para ser co-orientador da aluna Gabriela Xavier,
sob orientação do prof. Estevan Coca. d) Edital de seleção 2021 PPGEO: Serão oferecidas 24 vagas para o
mestrado, área de concentração Análise Sócio-espacial e Ambiental dentro das linhas de pesquisa: Dinâmica
dos Sistemas Físico-Ambientais e Dinâmica dos Espaços Rurais e Urbanos, para ingresso no primeiro
semestre de 2021, o período de inscrições será de 16 de novembro 2020 à 15 de janeiro de 2021
exclusivamente via internet, os candidatos enviarão documentação exigida via sistema de inscrições da pós-
graduação, homologações das inscrições em 19 de janeiro de 2020, e avaliação dos projetos de pesquisa de
19 a 28 de janeiro de 2021, em 29 de janeiro de 2021 será divulgado o resultado da análise dos projetos e o
cronograma com dia e horário das entrevistas, de 02 a 04 de fevereiro de 2021 entrevistas e arguições
online, em 05 de fevereiro de 2021 resultado das entrevistas e arguições, 08 e 09 de fevereiro de 2021
análise dos currículos, 10 de fevereiro de 2021 resultado final, 04 e 05 de março de 2021 matrícula online
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dos aprovados, 15 de março, início das aulas. Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as
15h17m.

Alfenas, 08 de outubro de 2020.

Membros do Colegiado:

Ana Rute do Vale ____________________________________________

Eduardo de Araujo da Silva ____________________________________

Flamarion Dutra Alves________________________________________

 

 
Marcelo de Oliveira Latuf______________________________________

Sandra de Azevedo de Castro___________________________________

Convidados:

Estevan Leopoldo de Freitas Coca______________________________

Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Coordenador(a) do Programa de Pós-
Graduação em Geografia, em 02/12/2020, às 11:44, 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 02/12/2020, às 15:44, 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 02/12/2020, às 16:17, 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
02/12/2020, às 19:09, 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 11/12/2020,
às 15:59, 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 0429654 e o código CRC BFF711DD.
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