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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA DO PONTAL – PPGEP 2 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, terça-feira, às oito horas e trinta minutos, na sala 300, 3 

Bloco D, campus Pontal, bairro Tupã, nesta cidade, teve início a quarta reunião ordinária do Colegiado do 4 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal – PPGEP, do presente ano, sob a presidência do 5 

professor doutor Vítor Koiti Miyazaki com a participação dos membros citados ao final. Comunicados: a) 6 

Começando a reunião o Prof. Vitor lembrou que em decorrência do prazo de entrega dos relatórios de 7 

qualificação da turma de 2015, será necessário marcar uma reunião no início de agosto. b) O Prof. Vitor 8 

informou sobre o andamento dos trabalhos da comissão de desmembramento da FACIP. c) O Prof. Vitor 9 

informou que o PPGEP receberá, de acordo com e-mail recebido da PROPP, um montante de apenas R$ 10 

3.606,34. Não há ainda previsão de liberação desse recurso. d) O professor Vitor solicitou um MI dirigido ao 11 

setor responsável para que fique registrado o pedido para instalação dos ares-condicionados. Ordem do dia: 12 

PONTO 1) Organização do VIII Geopontal. O professor Roberto ficou responsável por coordenar o VIII 13 

Encontro de Geografia do Pontal que, neste ano, ficou sob responsabilidade do PPGEP. O Prof. Roberto fará 14 

um convite a discentes e docentes para participarem da comissão organizadora. Em decorrência da data 15 

disponível para realização do evento (final de setembro), definiu-se que haverá divulgação o quanto antes. O 16 

tema escolhido para o evento foi “Geografia e política no Brasil Contemporâneo”. PONTO 2) Oferta de 17 

disciplinas e grade horária do 2º semestre de 2016. REQUERENTE: Coordenação do PPGEP. Em 18 

decorrência da grande quantidade de disciplinas que estavam previstas para serem ofertadas inicialmente, 19 

associada à pouca demanda por parte dos discentes (muitos já cumpriram os créditos ou pretendem cumprir 20 

cursando disciplinas em outros cursos), foi decidido que a disciplina “Tratamento e análise de dados espaciais 21 

em estudos urbanos” deixará de ser ofertado no 2º semestre de 2016. A Profa. Leda havia manifestado 22 

interesse em ofertar um tópico especial no próximo semestre, porém, diante do cenário exposto, também foi 23 

decidido que esta disciplina não será ofertada. Após estas decisões, o colegiado definiu e aprovou a grade 24 

horária das disciplinas a serem ofertadas no 2º semestre de 2016. PONTO 3) Apreciação de alteração da 25 

Resolução PPGEP 1/2015 – Aprova as atividades complementares do PPGEP. REQUERENTE: 26 
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Coordenação do PPGEP. O Colegiado aprovou a alteração de um item do Anexo 1 (quadro 1) da referida 27 

resolução, alterando o texto anterior “Participação em defesas de dissertações” para “Participação, como 28 

ouvinte, em defesas de dissertações no PPGEP (máximo de 3 participações)”. PONTO 4) Apreciação do 29 

processo de credenciamento de docentes, após consulta feita junto ao atual corpo docente, PROPP e 30 

CAPES: O Prof. Vitor fez um breve relato da reunião realizada junto com o Diretor de Pós-graduação, Prof. 31 

Alexandre Walmott Borges, sobre o processo de recredenciamento docente. Conforme Resolução CONPEP 32 

1/2011, todos os programas precisam passar por um processo de recredenciamento docente no último ano do 33 

período de avaliação da CAPES. No entanto, considerando-se o contexto do PPGEP (que iniciou suas 34 

atividades em 2015 e não passou ainda por nenhum processo de avaliação da CAPES) enquadra-se como 35 

um “programa novo”, o Prof. Walmott esclareceu que é possível que o programa não seja submetido a este 36 

processo de recredenciamento. Além disso, a orientação da coordenação de área da CAPES é de que a 37 

proposta inicialmente submetida na APCN não passe por alterações bruscas, incluindo-se a composição do 38 

corpo docente, até que a primeira avaliação seja realizada (fato que ainda não ocorreu). Diante disso, todos 39 

os docentes do PPGEP foram consultados pela coordenação via e-mail se gostariam de permanecer no 40 

programa. Todos responderam positivamente, o que demonstra que não será necessário um processo de 41 

descredenciamento. Assim, considerando-se a consulta feita junto aos docentes que compõem o atual quadro 42 

do programa; considerando a consulta feita junto à Diretoria de Pós-graduação; e considerando as 43 

recomendações da coordenação de área da CAPES, o Colegiado foi favorável a não realizar o processo de 44 

recredenciamento no momento. PONTO 5) Apreciação da proposta de resolução sobre credenciamento 45 

docente no PPGEP: Este ponto não foi tratado em decorrência do horário. Diante da urgência desta 46 

resolução, ficou definido que será convocada uma reunião extraordinária da Colegiado para tratar 47 

especificamente deste ponto. Às onze horas e cinquenta minutos foi encerrada a reunião e, para constar, 48 

lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vitor Koiti Miyazaki, na qualidade de 49 

Coordenador e Presidente do Colegiado do PPGEP e pelos demais membros. Ituiutaba, 07 de junho de 2016. 50 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) _________________________________________________ 51 

Gerusa Gonçalves Moura (representante docente) _______________________________________________ 52 
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Josy Dayanny Alves Souza (representante discente) _____________________________________________ 53 

Patrícia Francisca de Matos (representante docente) _____________________________________________ 54 

Roberto Barboza Castanho (representante docente) ______________________________________________ 55 

Vítor Koiti Miyazaki (Presidente)_____________________________________________________________ 56 
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