
Ata da 4ª Reunião Ordinária do Departamento de Geociências da Universidade Federal de 

São João del-Rei. Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezesseis 

horas, deu-se início à Reunião Departamental Remota com a presença do docente Múcio do 

Amaral Figueiredo, chefe do Departamento de Geociências. Também estiveram presentes os 

docentes Adelaine Ellis Carbonar dos Santos, André Batista de Negreiros, Bjorn Gucker, 

Carla Juscélia de Oliveira Souza, Gabriel Pereira, Iola Gonçalves Boëchat, Ivair Gomes, 

Márcio Roberto Toledo, Múcio do Amaral Figueiredo, Rafael Roxo dos Santos, Tatiane 

Marina Pinto de Godoy e Vicente de Paula Leão. A docente Silvia Elena Ventorini esteve 

ausente por estar em gozo de férias. O professor Márcio Roberto Toledo justificou sua 

ausência devido a uma consulta médica. O professor Leonardo Cristian Rocha justificou sua 

ausência por estar em trabalho de campo no Pará, devido a um projeto de pesquisa. Logo após 

foram aprovadas por unanimidade as justificativas de ausência. Em seguida o Chefe do 

Departamento expôs a pauta: 1) Aprovação do ad referendum da prorrogação da 

participação dos Professores Gabriel Pereira e Ivair Gomes como membros do grupo de 

trabalho da UFSJ junto ao projeto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, denominado “Processos de Cruzamento Socioambiental e 

Monitoramento de Áreas de Seguro Agrícola no Brasil”, atualmente em execução, com 

prorrogação prevista até 01/12/2023. 2) Aprovação do ad referendum da liberação do 

afastamento do país do docente Björn Gücker, por motivo da participação no workshop 

do projeto internacional "Restolink", que ocorrerá na Alemanha, no período de 26 de 

agosto à 06 de setembro de 2022. 3) Deliberação a respeito da continuidade de 

oferecimento, no Curso de Arquitetura e Urbanismo das disciplinas lecionadas por 

docentes do DEGEO. 4) Deliberação a respeito do pedido do Departamento de Ciências 

Térmicas e dos Fluidos para que o DEGEO assuma o encargo didático denominado 

“Geopolítica da Energia”, que será ofertada anualmente, com carga horária de 30 horas. 

5) Aprovação de participação do docente Gabriel Pereira no projeto "Mudanças 

Climáticas e Impactos Ambientais em áreas alagadas (wetlands) do Pantanal (Brasil): 

quantificação, fatores de controle e previsão em longo prazo" da USP e outras 

instituições, financiado pela Fapesp. 6) Aprovação do ad referendum que autoriza a 

participação do docente Leonardo Cristian Rocha no projeto denominado "Estudos da 



paisagem, da geodiversidade e proposta de geoconservação do geosistema ferruginoso 

Carajás-PA". Projeto foi desenvolvido em parceria com a UFMG, UFOP, UFSCar e 

PUC-MG. 7) Aprovação do ad referendum que autoriza o afastamento da sede, a serviço, 

do professor Leonardo Cristian Rocha, para a participação no trabalho de campo 

relativo ao projeto de pesquisa intitulado "Estudos da paisagem, da geodiversidade e 

proposta de geoconservação do geosistema ferruginoso Carajás-PA", durante o período 

de 14 a 22 de agosto de 2022. 8) Aprovação do Projeto de pesquisa denominado 

“Processos de Cruzamento Socioambiental e Monitoramento de Áreas de Seguro 

Agrícola no Brasil – Fase II”. 9) Aprovação da participação dos docentes Gabriel 

Pereira e Ivair Gomes no Projeto denominado “Processos de Cruzamento 

Socioambiental e Monitoramento de Áreas de Seguro Agrícola no Brasil – Fase II”. 10) 

Aprovação do afastamento do docente Gabriel Pereira para viagem a Corumbá (MT), 

para o trabalho de campo referente ao projeto “Mudanças climáticas e impactos 

ambientais em áreas alagadas (wetlands) do Pantanal (Brasil): quantificação, fatores de 

controle e previsão em longo prazo”, durante o período de 02 a 09 de setembro de 2022 

e informes. Em seguida iniciaram as deliberações: 1) Aprovação do ad referendum da 

prorrogação da participação dos Professores Gabriel Pereira e Ivair Gomes como 

membros do grupo de trabalho da UFSJ junto ao projeto com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, denominado “Processos de 

Cruzamento Socioambiental e Monitoramento de Áreas de Seguro Agrícola no Brasil”, 

atualmente em execução, com prorrogação prevista até 01/12/2023. Ad referendum 

aprovado por unanimidade. 2) Aprovação do ad referendum da liberação do afastamento 

do país do docente Björn Gücker, por motivo da participação no workshop do projeto 

internacional "Restolink", que ocorrerá na Alemanha, no período de 26 de agosto a 06 

de setembro de 2022. Ad referendum aprovado por unanimidade. 3) Deliberação a respeito 

da continuidade de oferecimento, no Curso de Arquitetura e Urbanismo das disciplinas 

lecionadas por docentes do DEGEO. Foi aprovado por unanimidade a continuidade do 

oferecimento junto a COARQ, das disciplinas Estudos Socioeconômicos (semestral, 36 h/a); 

Módulo: Planejamento Regional, Urbanismo e Políticas Públicas: Geografia Urbana (anual, 

36 h/a) e Planejamento Regional, Urbanismo e Políticas Públicas: Planejamento Urbano e 



Regional (anual, 36 h/a). 4) Deliberação a respeito do pedido do Departamento de 

Ciências Térmicas e dos Fluidos para que o DEGEO assuma o encargo didático 

denominado “Geopolítica da Energia”, que será ofertada anualmente, com carga 

horária de 30 horas. A decisão unânime da assembleia dos professores foi pelo indeferimento 

do pedido devido a não disponibilidade de carga horária dos docentes que poderiam oferecê-

la. 5) Aprovação de participação do docente Gabriel Pereira no projeto "Mudanças 

Climáticas e Impactos Ambientais em áreas alagadas (wetlands) do Pantanal (Brasil): 

quantificação, fatores de controle e previsão em longo prazo" da USP e outras 

instituições, financiado pela Fapesp. A participação do docente foi aprovada por 

unanimidade. 6) Aprovação do ad referendum que autoriza a participação do docente 

Leonardo Cristian Rocha no projeto denominado "Estudos da paisagem, da 

geodiversidade e proposta de geoconservação do geosistema ferruginoso Carajás-PA". 

Projeto desenvolvido em parceria com a UFMG, UFOP, UFSCar e PUC-MG. Ad 

referendum aprovado por unanimidade. 7) Aprovação do ad referendum que autoriza o 

afastamento da sede, a serviço, do professor Leonardo Cristian Rocha, para a 

participação no trabalho de campo relativo ao projeto de pesquisa intitulado "Estudos 

da paisagem, da geodiversidade e proposta de geoconservação do geosistema ferruginoso 

Carajás-PA", durante o período de 14 a 22 de agosto de 2022. Ad referendum aprovado 

por unanimidade. 8) Aprovação do Projeto de pesquisa denominado “Processos de 

Cruzamento Socioambiental e Monitoramento de Áreas de Seguro Agrícola no 

Brasil – Fase II”. Projeto aprovado por unanimidade. 9) Aprovação da participação dos 

docentes Gabriel Pereira e Ivair Gomes no Projeto denominado “Processos de 

Cruzamento Socioambiental e Monitoramento de Áreas de Seguro Agrícola no 

Brasil – Fase II”. Participação dos docentes aprovada por unanimidade. 10) Aprovação do 

afastamento do docente Gabriel Pereira para viagem a Corumbá (MT), para o trabalho 

de campo referente ao projeto “Mudanças climáticas e impactos ambientais em áreas 

alagadas (wetlands) do Pantanal (Brasil): quantificação, fatores de controle e previsão 

em longo prazo”, durante o período de 02 a 09 de setembro de 2022. Afastamento 

aprovado por unanimidade. Logo em seguida foram repassados os seguintes informes. Eleição 

para a Vice chefe do DEGEO; Concurso CPD Nº 13 (Geografia Humana e Ensino de 



Geografia); Prazo de entrega do PDP (2023). O professor André Negreiros pediu a palavra 

para informar a respeito da matrícula do segundo semestre 2022/2 e sobre a eleição para 

coordenação e vice coordenação do curso de Geografia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-

se a reunião às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), e, eu, Alexandre Silva do Nascimento, 

secretário do departamento de Geociências, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 

aprovada, deverá ser assinada pelos presentes via sistema eletrônico (SIPAC). São João del-

Rei, dezessete de agosto de dois mil e vinte e dois. 
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