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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 10 horas (Horário de Brasília),

através  da  plataforma  Google  Meet,  aconteceu  Reunião  Ordinária  do  Departamento  de

Geografia  e  Políticas  Públicas  (DGP)  da  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF).  Estiveram

presentes na reunião: o chefe do Departamento, André Luiz de Jesus Rodrigues, os professores

efetivos  Jackson  Martins  Rodrigues,  Michael  Alexandre  Chetry,  Caroline  Rocha  dos  Santos,

Carlos Marclei Arruda Rangel, Wilson Martins Lopes Júnior, Priscila Ermínia Riscado, Dibe Salua

Ayoub,  Licio  Caetano  do  Rego  Monteiro,  Eliane  Melara,  Fabiano  Dias  Monteiro,  Antonio

Henrique Bernardes e Paulo Jorge Vaitsman Leal. Os professores José Renato Sant’Anna Porto e

Monika Richter justificaram suas ausências. Dando início à reunião, o chefe do Departamento

leu a ordem dos assuntos a serem tratados. Sobre o Ponto 1 - Leitura e aprovação da ata da

última reunião,  foi  lida e aprovada a ata da última reunião ordinária  do Departamento de

Geografia e Políticas Públicas. Sobre o Ponto 2 - Aprovação do quadro de horário do curso de

Geografia para 2022.2, o quadro de horário, anteriormente aprovado na reunião de colegiado

de  curso  de  Geografia,  foi  apresentado  pela  coordenadora  do  curso  e  foi  aprovado  pelo

Departamento.  Sobre o  Ponto 3  -  Aprovação  do  quadro  de horário  do curso de Políticas

Públicas para 2022.2, o quadro de horário, anteriormente aprovado na reunião de colegiado de

curso de Políticas Públicas,  foi  apresentado pelo coordenador do curso e foi  aprovado pelo

Departamento. Sobre o  Ponto 4 - Informe da comissão de mestrado, professores Michael e

André apresentaram o relato da reunião com a representante da PROPPI, Lucia Drummond, e

destacaram  que  ela  enfatizou  a  necessidade  de  que  a  proposta  de  mestrado  busque  se

diferenciar de outros cursos existentes na mesma área. Compartilharam também que há um

histórico de que reprovações das propostas de novos cursos de mestrado estão ocorrendo por

conta de críticas à produção acadêmica dos corpos docentes. Os dois professores sugeriram

que seria interessante que, antes de seguir com a proposta, se realize um diálogo com alguém

que tenha participado de comitês de avaliação da CAPES e com o coordenador de área. Os
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professores  sugeriram  os  seguintes  encaminhamentos  para  o  tema que  foram  acolhidos  e

aprovados pela plenária: avaliar a possibilidade de convidar professores externos para reforçar

a produção acadêmica do corpo docente da proposta de mestrado; enviar um formulário para

que os colegas sistematizem suas produções; conversar com um professor da UFRRJ  que atua

em um mestrado na mesma área;  agendar  reunião com coordenador  da área da CAPES;  e

agendar  reunião  com  outro  docente  conhecido  que  atuou  recentemente  em  comitê  de

avaliação da CAPES. Sobre o Ponto 5 - Credenciamento na pós Teresa e criação de disciplinas,

foi aprovado o credenciamento das professoras Caroline Santos e Vanessa Marcondes de Souza

na pós-graduação de Gestão de Territórios  e  Saberes.  Foi  aprovada  a criação da disciplina

Educação  Ambiental  Crítica  a  ser  ministrada  na  pós-graduação  de  Gestão  de  Territórios  e

Saberes pela Profª Vanessa Marcondes. Foi aprovada a criação da disciplina Direito, Espaço e

Território  a ser ministrada na pós-graduação de Gestão de Territórios e Saberes pela Profª

Caroline  Santos.  Foi  aprovada  a  criação  da  disciplina  Gêneros  e  Territorialidades  a  ser

ministrada na pós-graduação de Gestão de Territórios e Saberes pela Profª Dibe Salua Ayoub.

Sobre  o  Ponto  6  -  Recomposição  do  colegiado  da  pós  Teresa,  foi  aprovado  que  o  novo

colegiado  da  pós-graduação  de  Gestão  de  Territórios  e  Saberes  ficou  com  a  seguinte

composição: Paulo Leal e Dibe Ayoub, como titulares da UFF; Andrés Del Río e Priscila Riscado,

como  suplentes  da  UFF;  Alessandra  Bertoni  Ninis,  como  titular  do  OTSS;  Pedro  Alves

Assumpção,  como  suplente  do  OTSS;  Sylvia  Chada,  como  titular  do  ICMBIO;  e  Nathalia

Carvalho, como suplente da Sylvia pela SAPÊ. Sobre o  Ponto 7 - Semana de acolhimento do

segundo semestre, foi estimulada a proposição de atividades pelos membros do DGP para a

semana de acolhimento. Foi proposta que a mesa organizada pelo BELAS e pelo LEPOV, a ser

realizada no dia 31 de agosto às 18 horas, com o tema gênero e representação política, faça

parte das atividades da semana de acolhimento. Sobre o Ponto 8 - Calendário de reuniões do

segundo semestre, foram aprovadas as próximas datas de reuniões do DGP: 21 de setembro,

19 de outubro, 16 de novembro e 14 de dezembro. Todas às 10 horas da manhã. Sobre o Ponto

9 - Moradia estudantil, o Chefe de Departamento sugeriu que os colegas estimulem os alunos a

se apresentarem para o edital de entrada na moradia estudantil. Sobre o Ponto 10 -  Comissão

de permanência estudantil, Caroline e André se disponibilizaram a integrarem à comissão. Foi

apresentada,  ainda,  pela  Priscila  a  proposta  que  na  semana  de  acolhimento  sejam

apresentadas todas as modalidades de auxílios. Sobre o Ponto 11 - Alteração da coordenação

de  monitoria,  foi  aprovada  a  nomeação  da  professora  Monika  como  a  Coordenadora  de

monitoria, e do professor Carlos Marclei com vice-Coordenador. Sobre o  Ponto 12 - Licença

capacitação do professor Jackson Martins Rodrigues, foi aprovada a Licença para Capacitação
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do  professor  Jackson  Martins  Rodrigues,  SIAPE  2333096,  para  o  período  de  06/09/2022  a

05/12/2022.  A  ação  de  desenvolvimento  aprovada  ocorrerá  na  Instituição  de  Ensino

Universidade Federal de Viçosa (UFV). Sobre o Ponto 13 - Informes de projetos de pesquisa e

extensão,  a  professora  Eliane  informou  que  irá  inserir  informações  de  seu  projeto  no

formulário  google  disponibilizado pelo Departamento.  Sobre o  Ponto 14 -  Informes gerais,

Professor Licio informou que a pós-Teresa realizará um seminário com os professores, no dia 30

de setembro à tarde, para reflexão coletiva sobre o curso; professor André informou que a

Divisão de Gestão da Lotação Docente informou que o MEC apresentou nova interpretação

sobre a  contratação de professores  substitutos  no calendário  do período eleitoral  e  que a

contratação  dos  professores  da  última  seleção  está,  por  ora,  suspensa,  situação  que,

provavelmente, irá acarretar na modificação do quadro de horário do curso de geografia.  E

nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Foi lavrada a presenta Ata, que vai por

mim assinada, Chefe do Departamento.
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