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ATA 01/2017 – 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 

Ao segundo dia do mês de fevereiro de 2017, quinta-feira, às 16h00min, na sala da 

coordenação do Curso de Graduação em Geografia, no Campus Pontal, foi realizada 

a primeira reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Geografia da Faculdade 

de Ciências Integradas do Pontal – FACIP no ano de 2017, que foi presidida pelo 

coordenador do curso Prof. Anderson Pereira Portuguez e contou com a presença 

dos Membros: Profa. Lilian Carla Moreira Bento, Profa. Maria Angélica de Oliveira 

Magrini, Profa. Leda Correia Pedro Miyazaki, Profa. Kátia Gisele de Oliveira Pereira e 

o discente Arnaldo Ferreira Araújo Filho. De início, o Coordenador informou ao 

colegiado que a Técnica de Laboratório Polianna Nunes Silva Costa - SIAPE: 

2258387 - foi aprovada em concurso público da Universidade Federal de Uberlândia, 

para atuação na cidade de Uberlândia, mas que havia, por parte da técnica, desejo 

de permanecer no Campus Pontal para seguir trabalhando nos laboratórios do Curso 

de Geografia da FACIP. O Coordenador informou que buscará soluções viáveis para 

o caso, para que, se possível, a técnica não seja transferida de imediato, deixando 

assim os laboratórios em estado de funcionamento precário. Verá junto à PROGEP 

os caminhos adequados para que caso ela realmente tenha que migrar para um dos 

campi de Uberlândia, um novo profissional seja rapidamente nomeado para sua 

vaga. Finalizado os informes, pode-se passar para a ordem deliberativa do dia. A 

reunião tratou da seguinte pauta: 1- Solicitação de publicação de um Edital de 

eleições para o Colegiado de Curso de Geografia, para substituição das 

professoras Leda Correia Pedro Miyazaki, Kátia Gisele de Oliveira Pereira e do 

representante discente Arnaldo Ferreira Araújo Filho. O Colegiado foi informado pela 

Profa. Leda que o mandato de ambas as professoras venceu em 29/01/2017 e, 

nesse momento, o discente Arnaldo comunicou que se encontrava em processo de 

formalização do pedido de colação de grau especial, pois necessitava matricular-se 

no Programa de Pós-Graduação de Geografia do Pontal. Diante de tais 

comunicações, o Coordenador determinou que a Secretaria da Coordenação 

procedesse o imediato encaminhamento de pedido de um novo edital para eleição de 

dois membros docentes e um membro discente para o Colegiado de Curso junto à 

Direção da FACIP. Também solicitou à Secretaria da FACIP que viabilizasse a 
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imediata alteração da substituta legal do coordenador, pois a profa. Leda já não pode 

mais assumir tal função, face o seu desligamento próximo das atividades do 

Colegiado. Para seu lugar, foi indicada a profa. Lilian. 2- Edital para eleição de 

novos coordenadores dos laboratórios. De acordo com informações prestadas 

pela profa. Leda, há a necessidade de se averiguar o mandato dos coordenadores 

dos laboratórios, pois ela acredita que alguns se encontram em fase final de 

mandato, o que enseja providências junto à Direção para substituição dos 

coordenadores com nomeações por vencer. O Coordenador informou que 

determinará ainda na data de hoje a exoneração dos coordenadores com mandatos 

vencidos e solicitará ao Diretor Pró-tempore, nomeação de novos coordenadores 

para os laboratórios do curso. 3- Pedido de redistribuição da professora Patrícia 

Francisca de Matos. A profa. Patrícia entregou na Secretaria do Curso de 

Geografia, um requerimento datado de 31/01/2017 no qual solicita sua redistribuição 

para vaga de docente no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Catalão. Anexou ao seu pedido, cópia da certidão de aprovação de sua 

redistribuição emitida pela Secretaria do Conselho Gestor da Unidade Acadêmica 

Especial Instituto de Geografia da Regional Catalão/UFG. Nesse documento, consta 

que com a aprovação do pedido de redistribuição da Profa. Patrícia, a Faculdade de 

Ciências Integradas do Pontal “terá direito à vaga disponibilizada em virtude da 

aposentadoria do professor José Vieira Neto”. Diante de tais documentos e 

argumentos, após algumas discussões, o Colegiado de curso de Geografia deliberou 

pela aprovação da liberação da Profa. Patrícia Francisca de Matos para a UFG/RC, 

desde que de fato a vaga do docente aposentado venha para FACIP UFU e que seja 

disponibilizada para realização de concurso público para contratação de um(a) 

novo(a) professor(a) que cubra a lacuna deixada pela professora Patrícia. O 

Colegiado asseverou, com veemência, que a liberação da profa. Patrícia fica 

condicionada à vinda da vaga para o Curso de Geografia da FACIP, não havendo a 

possibilidade de liberá-la em outra condição. Registra-se que a docente atua nos 

cursos de graduação e mestrado, ministrando disciplinas nas áreas de Geografia 

Humana e ensino de Geografia e que o(a) próximo(a) docente deverá possuir perfil 

semelhante, sobretudo com atuação na área de formação de professores, pois essa 

é uma grande carência do Curso de Geografia da FACIP/UFU. 4- 
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Encaminhamentos diversos de solicitações discentes. O colegiado apreciou e 

aprovou diversos ad referendum dados pelo coordenador em processos discentes: 

Solicitação n. 10070273, da discente Patrícia Inague Moretti, datada de 21/10/2016, 

encaminhada à Coordenação de Curso de Geografia, na qual a discente requer 

trancamento geral semestral. Solicitação n. 98489, da discente Lara Aleixo Gomes, 

datada de 24/10/2016, encaminhada à Coordenação de Curso de Geografia, na qual 

a discente requer prorrogação da dilação de prazo. Solicitação n. 10070684, da 

discente Marilia Cristina de Almeida da Silveira, datada de 31/01/2017, encaminhada 

à Coordenação de Curso de Geografia, na qual a discente requer regime especial de 

aprendizado. O Colegiado apreciou a solicitação de prorrogação da dilação de prazo 

do discente Antonio Henrique Oliveira Souza, CPF 089.397.076-05, Carteira de 

Identidade MG-13.138.188, Matrícula nº 98476, concedendo ao mesmo até o final 

do semestre 2016-2 para defender seu TCC e solicitar a colação de grau. A 

justificativa apresentada pelo discente foi considerada plausível para que o 

Colegiado fosse favorável à manutenção do vínculo do discente com a UFU, para 

que sua graduação pudesse ser concluída. Por fim, o Colegiado referendou o 

indeferimento do Coordenador, no pedido 10070703 do discente Gustavo Henrique 

Santos Belchior, datado de 31/01/2017, no qual o aluno solicita mudança de tuno no 

Curso de Geografia, sem, no entanto, apresentar documentação necessária e 

justificativa plausível para tal requerimento. O indeferimento foi dado com base no 

Art. 93 das Normas de Graduação da UFU 5- Andamento de Processo 

Administrativo: Por solicitação do representante discente, o Colegiado de Curso de 

Geografia realizou cuidadosa discussão sobre o atual estágio de andamento dos 

recursos impetrados pelos alunos Tatiane Regina da Silva, João Vitor Fereitas Silva, 

Ana Cristina Araújo Foli, Silvânio de Cássio da Silva e Jonathan Fernando Costa 

Alves. Esses discentes questionam os resultados de avaliações realizadas por eles 

na disciplina de Hidrogeografia, no segundo semestre de 2015. Constatou-se que o 

processo carece de instrução documental e que, embora seja antigo, não prosperou 

devido a entraves documentais e falta de consenso entre todas as partes envolvidas. 

Como o processo encontra-se muito fragmentado, pois tramita simultaneamente em 

diferentes instâncias da UFU, não foi possível precisar os passos necessários para 

dar aos discentes uma previsão de realização das bancas avaliadsoras das provas. 
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Por essa razão, o Colegiado entendeu que seria prudente convocar o Prof. Rildo 

Aparecido Costa, que era Coordenado do Curso na ocasião em que o processo foi 

deflagrado, para que o mesmo desse esclarecimentos sobre como se deu a 

tramitação do mesmo em sua gestão. O professor Rildo adentrou a sala de reuniões 

às 16 horas e participou da reunião do Colegiado nesse único ponto, apenas para dar 

os esclarecimentos solicitados. A consulta ao prof. Rildo encerrou-se às 16h30min. O 

Colegiado não se sentiu confortável em deliberar sobre o assunto, pois os 

esclarecimentos dados pelo ex-coordenador preencheu apenas algumas lacunas das 

dúvidas existentes, o que ensejou uma consulta à Direção da FACIP sobre o que há 

em seus arquivos, para que o processo tenha andamento. A Secretaria da Direção 

foi imediatamente provocada no sentido de encaminhar cópia de toda a 

documentação lá existente sobre o processo, o que colaborou para alguns 

esclarecimentos. O Colegiado, então, com o processo mais instruído, acordou de 

retomar a análise do processo na próxima reunião após a reanálise de toda a 

documentação pela relatora do processo, a profe3ssora Lilian. A reunião foi finalizada 

às 18:00 horas quando a presente ata foi por mim, Anderson Pereira Portuguez, 

lavrada, aprovada e assinada pelos doutos membros do Colegiado. 

Disc. Arnaldo Ferreira de Araújo Filho. ____________________________________ 

Profa. Dr. Anderson Pereira Portuguez. ___________________________________ 

Profa. Maria Angélica de Oliveira Magrini___________________________________ 

Profa. Dra. Leda Correia Pedro Miyazaki __________________________________ 

Profa. Ms. Lilian Castro Bento __________________________________________ 

 


