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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 23ª REUNIÃO DO PPGEO / UNIFAL-MG

 

As 14h22m do dia 09 de novembro de 2020, se reuniram para a 23ª Reunião Ordinária do Colegiado do
PPGEO, via web pela plataforma Google Meet, os professores Ana Rute do Vale, Flamarion Dutra Alves, Gil
Carlos Silveira Porto, 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: Prof. Flamarion destaca que em 29 de outubro de 2020
foi realizada reunião da Anpege, (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia) com os
coordenadores dos programas de Geografia, entre alguns pontos da pauta, a realização do XIV Enanpege que
há princípio seria um evento virtual de 10 a 15 de outubro de 2021, formato apresentação, outro ponto seria
a solidariedade e cooperação entre os programas de Geografia, e diante do atual cenário a Anpege criou um
formulário visando contribuir para estes quesitos entre os programas  Prof. Flamarion solicita que a
secretaria envie um e-mail aos docentes, que enviem agendamento de qualificação ou pedido de
prorrogação até 25 de novembro por processo SEI, os docentes que não �verem acesso ao SEI que enviem a
documentação por e-mail. Profa. Sandra destaca sua par�cipação na 235ª da CPG, que o evento 4º
Workshop de Geografia Cultural, foi elogiado pela Pro-reitoria Profa. Vanessa Bergamim Boralli Marques,
pela quan�dade de pessoas online assis�ndo as palestras, e também elogiando o PPGEO, sobre como o
programa tem realizado vários eventos online, Profa Sandra relata preocupação com o programa de bolsas
PAEC, segundo a Pró-reitora Profa. Vanessa, em 2021 teremos uma redução 16% do orçamento, a PRPPG
enviará uma consulta aos programas. Prof. Gil destaca a organização do 2º Colóquio Espaço e Migrações,
com data prevista para 16 e 17 de dezembro, formato online com o tema Pandemia Covid-19. b) Aprovação
da ATA da 22ª reunião do PPGEO: Aprovada. c) Aprovação de agendamento de qualificação dos discentes
Renata Vieira SEI (23087.016190/2020-21), Eduardo Araujo da Silva SEI (23087.016703/2020-02): Aprovado
Renata para 16 de novembro as 15h e aprovado Eduardo para 20 de novembro de 2020 as 15h. d)
Aprovação Credenciamento docente Prof. Dr. Roberto Marques Neto SEI (23087.016692/2020-52):
Aprovado, e o docente que era colaborador passará a ser permanente. Com isso, con�nuará com a disciplina
opta�va e se dispõe a ministrar a disciplina de Seminários de Pesquisa. e) Edital PPGEO/UNIFAL-MG 2021:
Será alterado o número de vagas de 24 para 25 vagas a serem ofertadas, em decorrência do credenciamento
como permanente do Prof. Roberto. Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as 15h37m.

Alfenas, 09 de novembro de 2020.

Membros do Colegiado:

Ana Rute do Vale ____________________________________________

Eduardo de Araújo da Silva ____________________________________
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Flamarion Dutra Alves________________________________________

Sandra de Castro de Azevedo___________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Presidente, em 11/12/2020, às 15:53,
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 11/12/2020,
às 15:58, 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
27/01/2021, às 11:51, 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 03/02/2021, às 14:11, 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 0436506 e o código CRC A0F34499.
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