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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em quinze de dezembro de 2020, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 10ª reunião ordinária do
Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal do ano em curso, sob a Presidência do
Coordenador Roberto Barboza Castanho, estando presentes os membros citados no final desta Ata. A
Professora Leda Correia Pedro Miyazaki jus�ficou sua ausência. A reunião transcorreu da seguinte forma:
1. Informes: Professor Roberto Agradece a par�cipação das novas integrantes no colppgep, Prof.ª Joelma e
Discente Ana, bem como registrou a importante contribuição dos colegas que deixaram o órgão, o Prof. Vitor
e a Discente Camila. Na sequencia, solicitou aos membros do colegiado a autorização para a par�cipação do
Prof. Helio Carlos, na condição de Diretor para efetuar informes sobre o concurso de Prof. Titular. Na
sequencia, o colegiado aprovou, e o presidente efetuou os seguintes informes da coordenação: a) Professor
Hélio Carlos, informou que a PROGEP autorizou a elaboração da segunda etapa do concurso de professor
�tular, seja na forma presencial ou remota, podendo ser man�da a mesma banca ou com nova banca.
Também solicitou que o Programa assuma a responsabilidade de elaborar os procedimentos para que se
concre�ze tal etapa para consolidar o concurso. b) O Professor Roberto enfa�zou a solicitação da renovação
de contrato do Professor Visitante enviada para a DIRICHPO em 30 de novembro de 2020; c) Solicitação de
informações para a DIRICHPO sobre o andamento do concurso de professor �tular de Geografia;
d) Solicitação para a DIRICHPO sobre o processo de Pagamento da anuidade da ANPEGE 2020 e 2021;
e) Solicitação de informações sobre a solicitação do PPGEP para a PROPP do equipamento de web
conferência solicitado em 2019 para a sala de videoconferência do Programa;  f) Envio do calendário
acadêmico da Pós Graduação 2021 para toda a comunidade PPGEP; e g) Envio da solicitação de prorrogação
de bolsas CAPES dos discentes Ana e Jose para a Divisão Implementação de Bolsas/DIMPB (já lançadas no
sistema pelo setor) em 03 de dezembro de 2020. 2. Apreciação da Ata: 9ª reunião ordinária do Colegiado do
Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2020. Aprovada com 02 votos favoráveis
e 03 abstenções. 3. Ordem do dia:   3.1. Aprovação do ad referendum referente ao processo
SEI 23117.064093/2020-41, cuja matéria trata do relatório do estágio de docência da discente Suellen
Ba�sta dos Santos Parreira, matrícula PPGEP 21912GEO014, sendo que o mesmo já foi aprovado pela
comissão de bolsas do PPGEP em sua reunião do dia 09 de novembro de 2020 conforme sua ata
documento SEI 2379606:  Após analisado o relatório, o documento foi aprovado por
unanimidade. 3.2. Apreciação de relatório de a�vidades complementares e parecer da comissão de
a�vidades complementares da discente Alessandra Ribeiro Pereira, matrícula 21912GEO011. Processo
SEI 23117.069243/2020-11. Relatora Profª. Jussara dos Santos Rosendo:  A relatora  explicou o processo e
fez a leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e foi aprovado por unanimidade. 3.3. Apreciação
de cer�ficado de proficiência em língua estrangeira das discentes: Mirley Cris�ane Mendes e Isabella
Ayezza Veloso dos Santos: Os cer�ficados foram analisados e aprovado por unanimidade. 3.4. Readequação
conforme necessidades do Programa para a distribuição e planejamento das disciplinas ofertadas pelo
PPGEP para o quadriênio 2021 - 2024, conforme consulta a docentes do PPGEP sugerida pelo COLPPGEP.
Processo SEI 23117.064664/2020-47. Relatora Profa. Leda Correia Pedro Miyazaki: Após lido o parecer da
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Profª Leda pelo Colegiado, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 3.5. Apresentação final das disciplinas
para o primeiro semestre de 2021, sendo elas: 1. Tópicos Especiais III (saúde ambiental) - Prof. Paulo, 2.
Tópicos Especiais III (Espaços de Representação e Representações Sociais do Espaço) - Prof. Antonio, 3.
Seminários - Fundamentos de Metodologia Cien�fica - Profa. Gerusa, 4. Fundamentos teóricos e
metodológicos em Geografia - Prof. Eliseu, 5. Produção do espaço urbano - Professores Vitor e Angélica,
6. Riscos Ambientais - Prof. Rildo e 7. Análise Espacial: princípios e aplicações - Profa. Jussara. Foi
informado quais disciplinas foram ofertadas para o 1º semestre de 2021, o mesmo foi aprovado por
unanimidade. 3.6. Edital de aluno especial para ingressantes no PPGEP 1/2021: Foi definido pelo colegiado
que os 07 docentes favoráveis pelo edital de aluno especial serão responsáveis por todo processo. O edital
deverá ser enviado para Coordenação até 12:00, 02 de Fevereiro de 2020 será a 1ª Reunião Extraordinária de
2020, onde será aprovado edital  e em 03 de Fevereiro o edital será enviado para ser publicado. 3.7.
Aprovação do ad referendum referente ao processo SEI 23117.070913/2020-33, cuja matéria trata do
relatório da Solicitação de aprovação de banca e relatório de Qualificação para realização de Exame de
Qualificação de Mestrado da discente Linéia Silva Freitas Heliodoro, matrícula PPGEP 21912GEO016, sendo
que o mesmo atende as resoluções do COLPPGEP, e considerando que a discente efetuará a qualificação
antes da realização da próxima reunião do COLPPGEP: O presidente relatou o processo e foi aprovado por
unanimidade. 3.8. Homologação de candidatos aprovados no Processo Sele�vo do PPGEP edital PPGEP
3/2020: O Presidente do colppgep apresentou a lista de candidatos aprovados por linhas de pesquisa,
conforme planilha enviada pela presidente da comissão do edital PPGEP 03/2020, Profa. Gerusa. Sendo
assim, na linha 1 (Produção do espaço urbano e rural), os seguintes candidatos foram aprovados com vaga
por ordem de classificação: 1.º  Flávia Catarina Alves Viali; 2.º Rafaela Aparecida de Freitas Silva; 3.º Keila
Fernanda Silva; 4.º Thallyson Daniel Pereira de Sousa; 5.º João Paulo Miro Neves; 6.º Jonas de Alves Bessa;
7.º Aline Calegari de Andrade; 8.º Helier Gomes Muniz Fernandes, e Dario Junqueira de Moraes (cota). O
total de aprovados na linha 1 foi de 9, candidatos aptos para efetuar a matrícula. Os aprovados na linha 2
(Dinâmicas ambientais), os seguintes candidatos foram aprovados com vaga por ordem de
classificação: 1.º Jonathan Fernando Costa Alves ; 2.º Paula Cris�na Inácio; 3.º Matheus Alfaiate Borges; 4.º
Arthur Viegas Soares; 5.º Halder Brunner Nunes Ferreira, 6.º Nathalia Cris�ne Araujo e Diandra Karollyna
Ferreira (cota). O total de aprovados na linha 2 foi de 7 candidatos, aptos para efetuar a
matrícula. 3.9. Apreciação de solicitação de composição de banca de Defesa de Dissertação de Mestrado
do discente Leonardo Sebas�ão Delfino de Souza, matrícula PPGEP 21912GEO004. Processo
SEI 23117.068911/2020-84. Relatora Profª. Joelma Cris�na dos Santos: A relatora  explicou o processo e fez
a leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e foi aprovado com 04 votos favoráveis e 01
abstenção. 3.10. Prazo para atualização de dados da plataforma sucupira referente ao ano de 2020: Foi
definido pelo Colegiado que o prazo final para atualização da plataforma sucupira será até o mês de  Março
de 2020. 3.11. Apreciação de solicitação de afastamento por mo�vo de saúde da discente Larisse Moura
Silva, matrícula PPGEP 21912GEO015  Processo  SEI 23117.073316/2020-61. Relatora Profa. Jussara dos
Santos Rosendo: A relatora  explicou o processo e fez a leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o
parecer e foi aprovado por unanimidade, entrando em vigor a decisão administra�va par�r de hoje 15 de
Dezembro de 2020. Às 15 horas e 50 minutos, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após
lida e aprovada, será assinada por mim, Roberto Barboza Castanho, na qualidade de Presidente do
Colegiado, e os demais par�cipantes: Anderson Pereira Portuguez, Ana Karen Costa Silva , Jussara dos Santos
Rosendo e Joelma Cris�na dos Santos. Ituiutaba, 15 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Joelma Cris�na dos Santos, Membro de Colegiado, em
25/02/2021, às 17:43, 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 Karen Costa Silva, Membro de Colegiado, em
25/02/2021, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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
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Documento assinado eletronicamente por Anderson Pereira Portuguez, Membro de Colegiado, em
26/02/2021, às 10:22, 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 Roberto Barboza Castanho, Presidente, em 13/03/2021, às
19:41, 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 Jussara dos Santos Rosendo, Membro de Colegiado, em
15/03/2021, às 09:22, 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://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2592561 e o
código CRC 055D4E23.

Referência: Processo nº 23117.069214/2020-41 SEI nº 2592561
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