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ATA DA 30ª REUNIÃO DO PPGEO / UNIFAL-MG 

As 14h10m do dia 14 de junho de 2021, se reuniram para a 30ª Reunião Ordinária do
Colegiado do PPGEO, via web pela plataforma Google Meet, os professores Ana Rute do
Vale, Marcelo de Oliveira Latuf, Flamarion Dutra Alves e Sandra de Castro de Azevedo, e os
representantes discentes Danilo Lenine Ferreira do Amaral, Jhonatan da Silva Corrêa.
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 apresentou o novo secretário Adão, que está no lugar da
Adriana durante o afastamento licença maternidade; O coordenador mencionou que o
PPGEO conseguiu mais uma bolsa, advinda da cota da PRPPG PIB-Pós, e foi destinada a
discente Abigail Cruz, conforme classificação no edital de bolsas 2021. Foi destacado
também que está no site o período inicial de credenciamento de cada docente permanente
e que este deve solicitar recredenciamento de 4 a 4 anos; O Prof. Flamarion mencionou a
criação da revista “Boletim Alfenense de Geografia” que surgiu a partir de discussões na
AGB Alfenas e que será importante a participação do PPGEO na construção e divulgação da
revista, o professor convidou os docentes do programa para compor o conselho científico; O
Prof. Flamarion mencionou a importância dos docentes preencherem os projetos que
coordenam no sistema da UNIFAL-MG GPESQ. b) Ofício 161/2021 - TCU/SecexEducação:
O coordenador mencionou esse ofício que trata da realização de processos seletivos, e as
orientações quanto as etapas e prazos; c ) Conclusão do Curso: Foi deferido pelo colegiado a
solicitação de conclusão de curso dos seguintes discentes:- Alexandre Elias de Miranda
Teodoro(23087.008383/2021-90); Eduardo de Araujo da Silva; Manoel Ribeiro Rodrigues
Neto, André de Paula Silva; d) Oferta de Disciplinas 2021/2: GEO005 Seminários de
Pesquisa- 60h Terça-feira 14h – 17h Ana Rute do Vale e Marcelo de Oliveira Latuf; GEO016
Cidades Médias, Redes Urbanas e os espaços regionais - 60h Concentrada 25 a 29 de
outubro 14h-19h Alexandre Carvalho de Andrade; GEO012 Metodologia de análise
geoespacial - 60h Quinta-feira 14h-17h Clibson Alves dos Santos;  GEO024 Estado,
planejamento, política e capitalismo no Brasil: debates - 60h Quarta-feira 14h-17h Roberto
Mauro da Silva Fernandes; GEO009 Estágio Docente - 30h Entrega do relatório de estágio até
17/12 Flamarion Dutra Alves; GEO007 Dissertação I - 60h Exame de qualificação Flamarion
Dutra Alves; GEO008 Dissertação II - 60h Defesa da Dissertação Flamarion Dutra Alves. e)
Verba do Programa 2021 (23087.007352/2021-11): O verba do programa será 100%
destinada para reembolso, tendo em vista a dificuldade de implementação de diárias e
passagens por conta da pandemia. f) Indicação de comissão para realização da Prova de
Inglês/Espanhol: Ficou decidido para elaborar e corrigir as provas de inglês os docentes
Estevan Coca, Marcelo Latuf e Gil Porto e para as provas de espanhol os docentes Ana Rute
do Vale, Flamarion Alves e Roberto Fernandes. g) Prorrogação do prazo de defesa - Franciny
Oliveira de Deus (23087.008673/2021-33): O colegiado prorrogou por mais 3 meses, sendo a
data limite para defesa da dissertação 09/11/2021. h) Balanço dos Relatórios CAPES 2019 e
2020: O professor Flamarion apresentou uma síntese dos resultados da produção do
programa em 2019 e 2020, e salientou as questões de desequilíbrio entre linhas de pesquisa,
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produção discente e docente e os desafios para o próximo quadriênio, além disso, reforçou
a importância das constantes atualizações do currículo lattes dos docentes e discentes.
i)Indicação de destaques do Programa para Avaliação CAPES: O prof. Flamarion destacou a
importância do colegiado se reunir para pensar nas produções mais relevantes do
programa. j) Desligamento profa. Marta Felício Marujo Ferreira: A professora Marta
F.M.Ferreira encaminhou via e-mail uma carta solicitando seu desligamento do programa
devido sua aposentadoria e finalização da orientação do discente Manoel Ribeiro Neto. O
Programa salienta a contribuição da professora, tanto na criação como nesses 2 anos de
curso e agradece sua presença no programa. l) Padronização de postagem em redes sociais:
O professor Gil Porto propôs uma padronização nas publicações das redes sociais do
Programa. O coordenador e o colegiado acha importante, entretanto não há pessoal e
tempo disponível para atender todas demandas. O coordenador mencionou ainda que
existe a DICOM da UNIFAL que há profissionais de comunicação para esse fim, que podem
dar um suporte melhor. O Professor Gil encaminhará um formulário para lançamento de
informações relevantes com tempo hábil para publicação. m) Credenciamento para
Professor Permanente Sergio Henrique de Oliveira Teixeira: O Colegiado analisou a
proposta enviada por e-mail e entendeu que há sintonia com a linha de pesquisa
Dinâmicas dos Espaços Rurais e Urbanos e o docente apresenta os pré-requisitos
necessários, além do Colegiado julgar pertinente quanto ao mérito do projeto de pesquisa e
disciplina apresentada, por isso defere-se seu credenciamento. n) O que houver: O professor
Gil Carlos Silveira Porto solicitou a palavra para falar do Seminário 20 anos Celebrando
Milton Santos, que ocorreu entre os dias 7 e 11 de junho de 2021. O evento foi transmitido
pelo canal do Youtube do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFBA
(POSGEO/UFBA) e foi bem assistido por geógrafos e geógrafas de diferentes estados
brasileiros. Além da abertura e do encerramento, ocorreram quatro mesas-redondas
virtuais, com a participação de palestrantes de diferentes universidades brasileiras, cujos
gravações disponibilizadas na página do POSGEO-UFBA tiveram mais de 14 mil
visualizações. O professor Gil Porto também informou que participou como convidado da
mesa-redonda virtual intitulada A obra de Milton Santos e o futuro da Geografia brasileira:
caminhos a construir, ocorrida na quinta-feira, dia 10.06, e mediada pela discente do
programa de Pós-Graduação em Geografia da UNIFAL-MG (PPGEO-UNIFAL-MG) Letícia
Leal. O evento foi organizado pelo Grupo de Pesquisa Produção do Espaço Urbano – PEU
(UFBA) sob coordenação da Professora Maria Auxiliadora da Silva (UFBA) e vice
coordenação do Prof. Gil Carlos Silveira Porto (UNIFAL-MG). O Seminário foi realizado com
o apoio do PPGEO-UNIFAL-MG e do POSGEO-UFBA. Os reitores das duas instituições, o
diretor do ICN-UNIFAL e a diretora do IGEO/UFBA, bem como os coordenadores dos dois
programas de pós-graduação, prof. Flamarion Dutra Alves (PPGEO/UNIFAL-MG) e o prof.
Paulo César Zangalli Júnior (POSGEO/UFBA) participaram da abertura do Seminário dando
boas-vindas aos participantes e ouvintes. Além de evidenciar a atualidade da obra e do
pensamento de Milton Santos após 20 anos de seu falecimento, o evento foi importante
pela parceria construída entre as duas universidades e os dois programas de pós-graduação,
além de visibilizar, para a comunidade que assistiu, o PPGEO/UNIFAL-MG, recentemente
criado. Não havendo mais assuntos foi encerrada a reunião as 17h10m. 

Alfenas, 14 de junho de 2021.

Membros do Colegiado:

Ana Rute do Vale ______________________________________________

Danilo Lenine Ferreira do Amaral___________________________________

Flamarion Dutra Alves___________________________________________

Marcelo de Oliveira Latuf_________________________________________

Sandra de Castro de Azevedo _____________________________________
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Convidados:

Estevan Coca__________________________________________________

Jhonatan da Silva Côrrea ________________________________________

Gil Carlos Silveira Porto__________________________________________

Paulo Henrique de Souza_________________________________________

Roberto Mauro da Silva Fernandes _________________________________

Documento assinado eletronicamente por Flamarion Dutra Alves, Presidente, em
20/07/2021, 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 Danilo Lenine Ferreira do Amaral,
Usuário Externo, em 20/07/2021, às 16:20, 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 20/07/2021, às 16:27, 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 Sandra de Castro de Azevedo, Professor
do Magistério Superior, em 20/07/2021, às 21:48, 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 21/07/2021, às 14:57, 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 Evânio dos Santos Branquinho, Professor
do Magistério Superior, em 21/07/2021, às 17:07, 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 0560276 e o código CRC 85BDC23D.

Referência: Processo nº 23087.005042/2020-81 SEI nº 0560276
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