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ATA DA 25ª REUNIÃO DO PPGEO / UNIFAL-MG

 

 

As 14h010m do dia 10 de fevereiro de 2021, se reuniram para a 25ª Reunião Ordinária do
Colegiado do PPGEO, via web pela plataforma Google Meet, os professores Ana Rute do
Vale, Flamarion Dutra Alves,Evânio dos Santos Branquinho,Gil Carlos Silveira Porto, Marcelo
de Oliveira Latuf, Roberto Mauro da Silva Fernandes, Sandra de Castro de Azevedo, e o
representante discente Eduardo de Araújo Silva. Flamarion deu as boas-vindas, e agradeceu
a presença de todos e todas membros do Colegiado e convidados. A reunião foi convocada
para tratar dos seguintes assuntos:Foi solicitado a inversão de pauta a) Apresentação do
Prof. Dr. Roberto Mauro da Silva: Prof. Flamarion deu boas vindas e parabenizou Prof.
Roberto Mauro pela aprovação no concurso de professor visitante, e passou a palavra, Prof.
Roberto fez um breve relato sobre sua formação, graduado em História pela Universidade
Federal do Mato Grosso, Mestre em Geografia pela Universidade Federal da Grande
Dourados e Doutor em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados,
desenvolve pesquisa na área de Geografia Humana com ênfase em Geografia  Política,
Geopolítica, economia política integração e planejamento regional, fronteira e políticas
públicas educação, transportes e logística. b)Informes e comunicados: Prof. Marcelo
informa que o grupo de estudos Geo hidro esta em conversa com o grupo de pesquisa
Análise Geoespacial Ambiente e Território Amazônico, na Reserva de desenvolvimento
Sustentável de Mamirauá para uma parceria. Prof Flamarion informa sobre o edital do
PPGEO, tivemos 37 inscritos, 19 aprovados, sendo 14 na linha dinâmica dos espaços rurais e
urbanos e 05 na linha dinâmica dos sistemas físico-ambientais, e 06 alunos excedentes, a
matrícula será 04 e 05 de março de 2021 online, Prof. Flamarion cogita a hipótese das datas
08, 09 e 10 de março para o período de inscrição de discente especial e dia 15 de março
começam as aulas. c) Aprovação da ATA da 24ª reunião do PPGEO: Aprovada com
modificações nos informes gerais e com inclusão do discente Thiago Silva Forte no item g
cancelamento de matrícula da disciplina dissertação II. d) Disciplinas 2021/1 Aprovação
dos Programas de ensino: Disciplina Geo001 Fundamentos Teóricos e Epistemologicos da
Geografia, será ofertada por Prof. Flamarion e Prof. Paulo Henrique toda terça das 14 as 17h,
disciplina Geo002 Metodologia da Pesquisa em Geografia, Profa Sandra e Prof. Rodrigo toda
quarta das 14 as 17h, Geo010 Geossistemas e Estudos Integrados da Paisagem, Prof. Roberto
Marques Neto será concentrada de 10 a 14 de maio de 2021 das 14 as 19h, disciplina Geo022
Geografia Histórica: Temas e abordagens Teórico Metodológicas Prof. Dr. Gil Carlos Silveira
Porto toda quinta das 14 as 17h, disciplina Geo023 Questão Agrária, Agroecologia e
Soberania Alimentar Prof. Estevan, toda segunda das 14 as 17h,  Geo009 Estágio Docente,
Geo007 Dissertação I para os alunos que irão qualificar, e Geo008 Dissertação II para os
alunos que irão defender, os programas de ensino das disciplinas GEO002 Metodologia da
Pesquisa em Geografia e Geo023 Questão Agrária, Agroecologia e Soberania Alimentar,
Geo022 Geografia Histórica: Temas e Abordagens Metodológicas aprovados, já os programas
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de ensino que não foram aprovados, serão retirados de pauta para compor pauta da
próxima reunião do colegiado PPGEO. e) Indicação de co-orientador (Prof Jefferson
Oliveira – discente Jhonatan Correa/Prof Flamarion) SEI 23087.001123/2021-93):
 Aprovado. f) Agendamento qualificação Julyana Dias Duarte SEI (23087.019027/2020-11):
Aprovado. Professor Marcelo saiu da reunião as 15h31, Professor Gil Carlos as 15h51. g)
Sucupira: Prof. Flamarion enviará formulário de lançamento das informações 2020 aos
professores, e frisa a necessidade de que os professores e alunos que atualizem o currículo
Lattes. h) Autoavaliação: Prof. Flamarion, informou aos professores sobre a importância da
Autoavaliação no próximo quadriênio, dessa forma sugere formulários, reuniões ou outros
mecanismos para que essa autoavaliação seja realizada, profa. Sandra ressalta a importância
do acompanhamento dos egressos por cinco anos. i) Calendário de Reuniões
PPGEO2021/1: Aprovado as datas 12 de março, 12 abril, 14 de maio, 14 de junho, 09 de julho
. j) Troca dos representantes discentes no Colegiado: Tendo em vista o termino do mandato
dos representantes discentes em março de 2021, será realizada uma nova eleição e a
apresentação dos alunos na próxima reunião do colegiado. l) Edital de Bolsas 2021: Serão
ofertadas 4 bolsas 2 para os ingressantes 2020 e 02 para os ingressantes de 2021,caso haja 5ª
bolsa irá para a turma com maior proporção (alunos x inscritos) tendo em vista a forma de
ingresso diferente, as certificações é necessário a emissão pelo órgão responsável. Não
havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as 16h31m.

Alfenas, 10 de fevereiro de 2021.

Membros do Colegiado:

Ana Rute do Vale ____________________________________________

Eduardo de Araújo da Silva ____________________________________

Evânio dos Santos Branquinho _________________________________

 
Flamarion Dutra Alves _________________________________________

Sandra de Castro de Azevedo ____________________________________

Marcelo de Oliveira Latuf ______________________________________

Convidados:

Gil Carlos Silveira Porto _______________________________________

Roberto Mauro da Silva Fernandes _______________________________

Roberto Marques Neto ________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Coordenador(a)
do Programa de Pós-Graduação em Geografia, em 09/05/2021, às 15:17, 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 Eduardo de Araujo da Silva, Usuário
Externo, em 09/05/2021, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Sandra de Castro de Azevedo, Professor
do Magistério Superior, em 10/05/2021, às 18:27, 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 13/05/2021, às 16:04, 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 13/05/2021, às 16:33, 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 Ana Rute do Vale, Professor do
Magistério Superior, em 13/05/2021, às 17:21, 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 0494191 e o código CRC 28E09B49.

Referência: Processo nº 23087.005042/2020-81 SEI nº 0494191
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