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ATA 02/2017 – 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL – FACIP. 

Aos doze dias do mês de abril de 2017, quarta-feira, às 14h00min, na sala dos 

professores do Curso de Geografia da FACIP, no Campus Pontal, foi realizada a 

segunda reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Geografia da Faculdade 

de Ciências Integradas do Pontal – FACIP no ano de 2017, que teve caráter 

expandido para fins consultivos junto ao corpo docente do Curso de Geografia da 

FACIP e deliberativo para os membros do Colegiado. A reunião foi presidida pelo 

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

dos seguintes docentes: Gerusa Gonçalves Moura, Roberto Barbosa Castanho, 

Cláudia Lúcia da Costa, Leda Correia Pedro Miyazaki, Jussara dos Santos Rosendo, 

Hélio Carlos Miranda de Oliveira, Vitor Koiti Miyazaki, Joelma Cristina dos Santos, 

Sergio Gonçalves, Carlos Roberto Loboda, Saul Moreira Silva e Patrícia Francisca de 

Matos. Justificaram ausência os professores: Lilian Carla Moreira Bento, Antônio 

Oliveira Júnior, Maria Angélica de Oliveira Magrini Kátia Gisele de Oliveira Pereira e 

Rildo Aparecido Costa. Antes da apreciação da ordem do dia, alguns informes foram 

repassados: o coordenador informou aos docentes que a Secretaria do Curso 

encontra-se em fase de atualização documental e pediu apoio de todos para a 

manutenção dos arquivos em dia. A profa. Lilian enviou e-mail, solicitando que todos 

fossem informados que ela e a profa. Leda estão organizando em parceria com 

professores da UFU-Uberlândia, UFG, UFMG, UFOP e PUC-BH, o I Colóquio 

Mineiro de Geoconservação e I Simpósio Regional de Geopatrimônio, entre os dias 

01 a 03 de agosto de 2017. Ordem do dia: 1. solicitação de troca de postos de 

trabalho entre os técnicos-administrativos. Os técnicos Poliana Nunes Costa 

(Laboratórios do Curso de Geografia) e Rafer Brandão e Silva (PROGRAD/PONTAL) 

solicitaram troca de postos de trabalho, pedido esse que foi atendido pelo curso. 2. 

Definição do perfil do professor que virá para a vaga de docente redistribuída: 

os docentes avaliaram a atual situação do curso e definiram um perfil de professor(a) 

desejado para a vaga que será liberada após a redistribuição da profa. Patrícia 

Francisca de Matos para a Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. Por 

maioria de 8 (oito) votos, o perfil desejado foi de um docente para atuar na área de 

Ensino de Geografia, com experiência e produção acadêmica nessa área. Houve 
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ainda uma segunda proposta de perfil, de forma que o docente a ser alocado deveria 

possuir atuação semelhante à da professora Patrícia, que ministra disciplinas tanto 

na área de Ensino de Geografia, quanto na área de Geografia Humana. Essa 

proposta obteve apenas 5 (cinco) votos, sendo, portanto, rejeitada. 3. Definição da 

forma de preenchimento da vaga. Após definido o perfil do docente que o curso 

entende necessitar, que deve ser “Ensino de Geografia”, passou-se para a 

deliberação acerca da forma de ocupação dessa vaga, se por concurso ou por 

redistribuição de professores já concursados em outras Universidades Federais. 

Após discussão, os docentes votaram da seguinte forma: 1 (um) voto a favor de novo 

concurso, 3 (três) abstenções e 9 (nove) votos a favor de redistribuição. 4. 

Encaminhamento de 4 (quatro) pedidos de redistribuição apresentados por 

professores de diferentes universidades. O corpo docente foi informado da existência 

de 4 pedidos de redistribuição para a vaga a ser liberada pela profa. Patrícia. O curso 

discutiu se deveria adotar um critério mais objetivo, baseado em uma planilha a ser 

montada por uma comissão que estudará os currículos encaminhados, ou se o Curso 

poderia acatar uma das solicitações dos docentes, baseando-se em suas 

experiências profissionais e no perfil definido na reunião. O Coordenador do Curso e 

presidente da seção do Colegiado expandido colocou o tema em apreciação e 2 

(dois) professores votaram por escolher um perfil com base na experiência de um 

dos docentes candidatos; 5 (cinco) professores votaram pela criação de critérios para 

pontuar os currículos e 6 (seis) votaram pela seleção de critérios de pontuação 

curricular a partir de resoluções já existentes na Universidade. Uma vez definidos os 

contornos do processo de substituição da profa. Patrícia, uma comissão foi então 

criada para a montagem de critérios para a análise dos 4 currículos dos professores 

candidatos a redistribuição nos termos do que foi aprovado pela maioria. A comissão 

será nomeada pela Coordenação de Curso e será formada pelos professores 

Cláudia, Sergio, Saul, Joelma, Gerusa e Jussara. A presidência da mesma ficará a 

cargo da profa. Gerusa e os resultados devem ser apresentados e aprovados no 

âmbito do curso, para que sejam encaminhados para a deliberação do CONFACIP 

na reunião de maio de 2017. A reunião foi finalizada às 16h30min., quando a 

presente ata foi por mim, Anderson Pereira Portuguez, lavrada. 
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Anderson Pereira Portuguez ________________________________________ 

Carlos Roberto Loboda ____________________________________________ 

Cláudia Lúcia da Costa ____________________________________________ 

Gerusa Gonçalves Moura __________________________________________ 
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Jussara dos Santos Rosendo _______________________________________ 

Leda Correia Pedro Miyazaki ________________________________________ 

Patrícia Francisca de Matos ________________________________________ 

Roberto Barboza Castanho _________________________________________ 
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Sérgio Gonçalves _________________________________________________ 

Vitor Koiti Miyazaki ________________________________________________ 
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