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ATA DA 27ª REUNIÃO DO PPGEO / UNIFAL-MG

 

 

As 14h09m do dia 12 de abril de 2021, se reuniram para a 27ª Reunião Ordinária do
Colegiado do PPGEO, via web pela plataforma Google Meet, os professores Flamarion Dutra
Alves, Evânio dos Santos Branquinho, Sandra de Castro de Azevedo, Gil Carlos Silveira
Porto, Roberto Mauro Fernandes, Roberto Marques Neto e os representantes discentes
Danilo Lenine Ferreira do Amaral, Jhonatan da Silva Corrêa, e os discentes convidados
Matheus de Lima Andrade, Caio Faria Adorno, Letícia Silvério, Pedro Sousa, Lucas Antônio
Donizetti Pizza. Flamarion deu as boas-vindas, e agradeceu a presença de todas e todos
membros do Colegiado e convidados. A reunião foi convocada para tratar dos seguintes
assuntos: a) Informes Gerais: Prof. Flamarion relatou sobre a circulação da carta de
empatia, que trata de uma solicitação de prorrogação para entrega da coleta CAPES que será
entregue à CAPES, cerca de mais de mil coordenadores de todos Brasil assinaram a carta,
Prof Flamarion já assinou a carta, a carta também será assinada por associações de pós-
graduação; Outro informe é sobre necessidade de atualização do lattes tanto dos
professores quantos dos alunos, para que esses dados sejam extraídos para alimentação da
plataforma sucupira, Prof. Flamarion ressalta a importância da atualização o mais breve
possível, pois os dados vão impactar na nota que o PPGEO irá receber, Profa. Sandra
acrescenta que diante do atual cenário, a atualização do lattes é valorizar o trabalho do
professor. Prof. Flamarion registra trabalho voluntário na coordenação tendo em vista não
receber função gratificada para função desempenhada; A Coordenação de Pós-Graduação
solicitou ao PPGEO um levantamento sobre alunos com e sem bolsas, para que seja enviado
até 31 de abril de 2021, foi solicitado ao programa os seguintes dados; alunos bolsistas,
alunos com interesse a receber a bolsa, e o número total de alunos matriculados. b)
Aprovação da ATA da 26ª reunião do PPGEO: Aprovada. c) Registro de aprovação Ad
referendum de agendamento de exame de defesa de dissertação dos discentes André de
Paula Silva, SEI 23087.004415/2021-88, Eduardo de Araujo da Silva SEI
23087.004764/2021-55, Alexandre Elias de Miranda Teodoro SEI 23087.004808/2021-91:
Aprovado. Inclusão fora de pauta Renata Vieira de Melo SEI 23087.004990/2021-81, Letícia
Almeida Araújo, Manoel Ribeiro Rodrigues Neto SEI 23087.005166/2021-48: Aprovados. d)
Solicitação de prorrogação de exame de defesa de dissertação dos discentes Franciny
Oliveira de Deus SEI 23087.004632/2021-78, Pedro de Sousa SEI 23087.004744/2021-29:
Prof. Roberto Marques Neto, relata que no entendimento dele, o seu orientando Thiago
Silva Forte que havia conversado com ele previamente sobre prorrogação do exame defesa,
não haveria possibilidade de solicitar a prorrogação, pedido este que o Prof. Roberto
protocolaria ao colegiado, e que também não teria uma justificativa, apenas garantindo o
direito do discente. Franciny Oliveira de Deus aprovado para 60 dias, sendo a data limite de
defesa 09 de julho de 2021, Pedro Sousa aprovado para 45 dias sendo a data limite de defesa
23 de junho de 2021, as discentes Beatriz Reneis Luiz e Julyana Dias Duarte, não enviaram
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pedidos ao colegiado, a secretaria enviará um e-mail aos orientadores solicitando o enviado
de processo via SEI em até 48 horas. e) Solicitação de agendamento de exame de defesa do
discente Thiago Silva Forte SEI 23087.00495/2021-62: Aprovado. f) Solicitação de
cancelamento de matrícula em disciplina do discente Lucas Antônio Donizetti Pizza SEI
23087.004957/2021-51: Aprovado .g)Registro de Projeto de evento em conjunto com a
U FBA: Prof Gil Carlos registra a organização do evento em conjunto com a UFBA, “
Encontro 20 anos sem Milton Santos” que será realizado de 07 a 11 de junho de 2021. h)
Possibilidade de prorrogação de qualificação e defesa: Os representantes discente do
PPGEO Danilo e Jhonatan relatam que os discentes da turma de 2020, foram diretamente
afetados com a pandemia (COVID-19) seja mentalmente e na readequação dos projetos de
pesquisas, Profa. Sandra sugere uma reunião com todos os discentes e orientadores. Prof.
Flamarion salientou que os prazos são estipulados pela CAPES e que os Programas tem uma
autonomia limitada nessa questão. Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as
16h37m.

Alfenas, 12 de abril de 2021.

Membros do Colegiado:

 
Flamarion Dutra Alves __________________________________________

Danilo Lenine Ferreira do Amaral__________________________________

Sandra de Castro de Azevedo ____________________________________

Convidados:

Caio Faria Adorno ___________________________________________

Gil Carlos Silveira Porto _______________________________________

Jhonatan da Silva Côrrea ______________________________________

Letícia Silvério ______________________________________________

Lucas Antônio D. Pizza _______________________________________

Matheus Lima Andrade _______________________________________

Pedro Sousa _______________________________________________

Roberto Mauro da Silva Fernandes _______________________________

Roberto Marques Neto _____________________________________

Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Presidente, em
14/05/2021, às 16:07, 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 18/05/2021, às 10:44, 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 Ana Rute do Vale, Professor do
Magistério Superior, em 08/06/2021, às 19:00, 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 14/06/2021, às 13:30, 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 Danilo Lenine Ferreira do Amaral,
Usuário Externo, em 20/07/2021, às 15:48, 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 0514472 e o código CRC 17E274B4.

Referência: Processo nº 23087.005042/2020-81 SEI nº 0514472

Ata de Reunião Ata da 27ª PPGEO (0514472)         SEI 23087.005042/2020-81 / pg. 3

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata de Reunião Ata da 27ª PPGEO (0514472)

