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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 21ª REUNIÃO DO PPGEO / UNIFAL-MG

 

 

As 14h09m do dia 08 de setembro de 2020, se reuniram para a 21ª Reunião do Colegiado do PPGEO, via web
pela plataforma Google Meet, os professores Estevan Leopoldo de Freitas Coca, 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. O 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: Informe:
Disciplina Estágio Docente GEO009- Prof. Flamarion informa que os alunos matriculados na disciplina terão a
possibilidade de acompanhar as disciplinas da graduação até março de 2021, até o dia 04 de setembro tivemos o
período de inscrições de alunos especiais, recebemos um total de 34 inscritos que concorrerão à 12 vagas no
total, sendo 06 para disciplina GE0006- Nova Funcionalidades do Espaço Rural Brasileiro e GEO015-
Território, Cultura e Ruralidade. Informe:Função Gratificada: o Prof. Flamarion esclarece aos presentes que
desde de novembro de 2018 quando assumiu a coordenação do PPGEO, não recebe a função gratificada. E em
abril de 2019 encaminhou processo via SEI, solicitando uma função. O coordenador entende que isso traz
preocupação, pois a função demanda muita responsabilidade e acaba fazendo trabalho voluntário, aos olhos da
gestão, ele lamenta que a atual gestão da UNIFAL-MG crie gerencias, diretorias e coordenações e dê a esses
novos cargos, as funções gratificadas dentro da universidade. A base da universidade são os cursos de graduação
e pós-graduação, sem esses, não existiria essas gerências, diretorias entre outras. Sendo assim, a gestão atual não
prioriza a pós-graduação e não valoriza a dedicação do coordenador de pós-graduação. Profa. Sandra, sugere
ciência da Pró-reitora de Pós-Graduação no processo. Informe: O Prof. Estevan informa que participou da série
Webinar com editores de revistas e foi comunicado que os programas poderão ser avaliados pelo índice H
futuramente, em substituição ao Qualis periódico. b) Aprovação da ATA da 20ª reunião do PPGEO:
Aprovado. c) Registro de matrícula da discente Mariana Alves Medeiros na disciplina GEO017-
Climatologia Aplicada à Análise Ambiental. d) Processo Seletivo PPGEO 2021:  Prof. Flamarion consulta
os membros presentes na reunião sobre interesse em participar da comissão do processo seletivo 2021,
manifestaram interesse Prof. Gil Carlos, Prof. Estevan, Prof. Marcelo e Profa. Sandra, a secretaria enviará e-mail
consultando os demais docentes para posterior envio de processo de portaria à PRPPG. e) Transmissão do 4º
Workshop de Geografia Cultural no Canal do PPGEO Youtube: Aprovado, será realizado no mês de
outubro dentre os dias 19 a 22 de outubro de 2020 o 4º Workshop de Geografia Cultural com o tema
“Territorialidades do Sagrado: abordagens da Geografia da Religião com transmissão no canal do PPGEO no
youtube. Prof. Marcelo saiu da reunião as 15h11m. Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as
15h17m.

 

Alfenas, 08 de setembro de 2020.
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Eduardo de Araújo da Silva ____________________________________

 

Evânio dos Santos Branquinho _________________________________

 
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 05/11/2020, às 17:36, 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 05/11/2020, às 17:57,
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 09/11/2020, às 14:03, 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.

Documento assinado eletronicamente por Evânio dos Santos Branquinho, Professor do Magistério
Superior, em 27/01/2021, às 10:36, 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 0403534 e o código CRC B51E9759.
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