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Boletim Informativo do 

POSGEO – Edição 01.  
Pela Coordenação   

Quando formalizamos nossa intenção em contribuir com a coordenação 

do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia 

apresentamos uma carta de intenções. Nesta carta informávamos nossa 

intenção de criar um boletim informativo do POSGEO. Hoje, publicamos 

a primeira edição deste boletim. O objetivo é comunicar as atividades 

desenvolvidas bimestralmente por nós, docentes e estudantes, 

responsáveis pela qualidade deste Programa. Convidamos vocês para 

contribuírem com as próximas edições, publicizando as atividades 

desenvolvidas pelo grupo de pesquisa, pelo próprio docente ou pelos 

estudantes, além de informações de pesquisa etc. Basta encaminhar um 

pequeno texto informativo (com no máximo 1000 caracteres) e uma 

imagem (caso julgue necessário) para o e-mail do POSGEO, informando 

no campo assunto Boletim Informativo. Receberemos informações até 

25º dia de cada mês.  

Esta será uma primeira experiência de nos reconhecermos nos trabalhos 

uns dos outros e tornar o POSGEO ainda mais democrático. Divulguem! 

 
DESTAQUES DESTA 

EDIÇÃO  
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DA CAPES  
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XIV - ENANPEGE  
Pela coordenação   

Durante os dias 10 a 15 de outubro de 2021 ocorreu o XIV 

Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia. O 

POSGEO participou ativamente. Destacamos a participação 

do Prof. Ângelo S. Serpa como palestrante na Mesa 

Redonda 07: Divulgação Científica no Brasil: a construção 

de uma ciência aberta (que pode ser acessada aqui: 

https://vimeo.com/623501874/bf1328b499) e do Prof. 

Paulo C. Zangalli Jr. como palestrante na Mesa Redonda 15: 

Da Natureza Climática à Emergência do Clima: eventos 

extremos e riscos (que pode ser acessada aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=p3JLy1M5ABU) . Além 

destas participações, docentes do Programa coordenaram 

grupos de Trabalho, a saber: o GT 26: Dinâmicas costeira e 

fluvial: interações e processos com coordenação do Prof. 

Marco Tomasoni; GT 27: SOPA: diferentes perspectivas dos 

solos à paisagem com coordenação da Profª Grace Alves; 

GT 43: Geografia dos Alimentos: tradição, ressignificação, 

valorização dos saberes e fazeres no campo e na cidade com 

coordenação do Prof. Alcides Caldas; o GT 44: Espaço, 

cultura e diferença: as dimensões étnicas, sociais e 

ambientais dos sujeitos e dos conflitos socioespaciais com a 

Prof.a Guiomar Germani; GT 53: Geografia política, 

geopolítica e gestão do território, com coordenação do Prof. 

Antonio Angelo Fonseca e; GT 65: espaços públicos: 

política, cultura e vida urbana; com coordenação do Prof. 

Ângelo Serpa. 

Ao todo, custeamos a inscrição e a participação de 15 

estudantes com recursos do PROAP, que puderam 

compartilhar seus temas de pesquisa e colocá-los em 

movimento.  

O evento marcou ainda a eleição de nova Chapa para o 

próximo biênio. A chapa intitulada Outros outubros virão 

tem a seguinte composição: pelo Prof. Adão Francisco de 

Oliveira – PPGG/UFT (Presidência), Profª Ana Carolina de 

Oliveira Marques – PPGeo/UEG (Secretaria), Prof. Willian 

Simões – PPGGEO/UFFS (Tesouraria), e o Doutorando 

Cezar Freitas Barros – PPGGH/USP (Discente). 

 Homenagem à 

Guiomar Germani  

Pela coordenação 

 

O XIV ENANPEGE trouxe uma merecida 

homenagem a uma das docentes que se 

dedica arduamente à relação entre ensino 

pesquisa e extensão no Programa de Pós-

graduação em Geografia da UFBA.  

“Onde tem conflito por terra e Território 

tem pernas da Guiomar com os pés no 

chão contribuindo na organização da luta 

e da resistência. Isso faz de Guiomar uma 

referência empírica para a compreensão 

do que é uma intelectual orgânica”.  

Com esse recorte retirado da 

Homenagem feita pela Profª Janeide 

Santos que queremos reforçar a 

importância deste reconhecimento.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/623501874/bf1328b499
https://www.youtube.com/watch?v=p3JLy1M5ABU


 

Relatos dos Estudantes sobre o XIV 

ENANPEGE 
Pelos Estudantes  

JOÃO HENRIQUE- A experiência do ENANPEGE 2021 foi importante não só para a socialização 

das atividades e resultados de pesquisa em pós-graduação em Geografia, mas também para o 

entendimento e situação das pesquisas das temáticas específicas no Brasil. O contato com 

estudantes, pesquisadores e professores de diversos lugares do país ampliou a rede de conexões 

e possibilitou a troca de conhecimentos nos grupos de trabalho. Além disso, as mesas e palestras 

possibilitaram o debate com figuras notáveis nas variadas questões levantadas, de fundamental 

importância geográfica e planetária.  A organização do evento deixou a desejar no excesso de 

comunicação de prazos e orientações descentralizada em diversos e-mails enviados ao longo do 

período em que o evento ocorreu, causando confusão e informações dispersas. Ademais, os 

ambientes virtuais e espaços de discussão foram bem-organizados. 

NATALIA LÍDIA - O evento foi um importante espaço de compartilhamento de ideias, pesquisas, 

com espaços para encontros virtuais enriquecedores. Contudo, acredito que houve problemas 

relacionados a organização, em especial ao alto valor da cobrança da taxa de inscrição, que 

impediu diversos colegas de todo Brasil de participarem do evento. Por isso, já destaco a 

importância de o POSGEO UFBA ter conseguido financiar as inscrições dos/as estudantes que não 

tinham condições financeiras para custeá-la. Além disso acredito que o momento em que estamos 

vivendo é delicado, são muitos os fatores que estão impedindo pesquisadores/as de se dedicar 

100% à pesquisa. A situação socioeconômica do país está interferindo sobre a vida acadêmica de 

diversos pesquisadores/as, e pode ter interferido também na qualidade do evento. Apesar das 

interferências externas o evento foi importante, o GT que participei foi muito interessante, 

contribuindo muito para a pesquisa que apresentamos. 

ALINE PENHA - Participar do ENANPEGE 2021, foi muito interessante para minha pesquisa, no 

sentido de ter participado no GT SOPA: diferentes perspectivas dos solos à paisagem que estreou 

nesta edição, a dinâmica de contribuições importantes de colegas e pesquisadores da pedologia, 

foi muito rica. Além disso participei de alguns outros GT’s com temáticas que não são aprofundada 

no meu programa, logo, participar dessa troca foi muito importante. A Organização do 

ENANPEGE foi feliz nas várias extensões de prazos que ocorreram, devido a situação atual do país 

a instabilidade emocional e principalmente financeira levaram muitos de nós a terem dificuldade 

em cumprir no prazo inicialmente determinado, logo foi importante a sensibilidade na extensão 

dos prazos, porém por estarmos em um momento atípico, achei desnecessário o aumento gradual 

do valor da inscrição, seguindo os mesmos critérios se o evento fosse presencial. Além disso 

acredito que a organização possa também estar mais sensível quanto a quantidade de trabalhos 

a serem apresentados em um único GT, uma vez que GT’s de temas tão caros para nós como o de 

educação por exemplo, tiveram colegas que apresentaram sua pesquisa em cinco minutos, e estes 

só foram avisados na hora. 

Gabriela Godoy - O ENANPEGE foi meu primeiro evento desde que adentrei a pós-graduação e 

uma grande experiência. Apresentar e publicar um trabalho foi gratificante e um aprendizado 

fundamental para minha pesquisa. Um ponto muito positivo foi o contato que o evento permitiu 

que ocorresse entre diversos autores, estudantes e coordenadores.  Um ponto negativo foram os 

problemas de acesso pelo zoom e a organização do site. As vezes parecia um pouco confuso. No 

geral, o ambiente promoveu muito aprendizado. 

 

  

 

 

  



 

RECURSOS PROAP 

2021  
Pela Coordenação 

O PROAP consiste no apoio financeiro da CAPES 

para o funcionamento dos programas de pós-

graduação para itens de custeio. O artigo 7º da 

Portaria Capes nº156/2014 descreve os elementos 

de despesa que poderão custear as despesas do 

PROAP: material de consumo; serviços de terceiros 

(pessoa jurídica); serviços de terceiros (pessoa física); 

diárias; passagens e despesas com locomoção; 

auxílio financeiro a estudante; auxílio financeiro a 

pesquisador.  

O tempo de execução orçamentária é sempre um 

entrave para a viabilização de alguns destes itens, em 

especial os serviços de terceiros que demandam 

processos licitatórios mais demorados do que o 

tempo de execução orçamentária.  

Os recursos disponibilizados e previstos foram 

discutidos em reunião colegiada sendo destinados 

recursos de auxílio a estudantes para participação 

em eventos, diárias para execução de trabalho de 

campo, financiando e fomentando atividades de 

pesquisa e a destinação da maior parte dos recursos 

para publicação de livros e capítulos de livros junto à 

EDUFBA. O Detalhamento encontra-se na tabela 

abaixo.  

 

 

 Associações (ANPEGE)  

Pela Coordenação  

 

Em diálogo com a Tesouraria da Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Geografia fomos 

informados que havia quatro anuidades a serem 

pagas. Esse entrave é oriundo da dificuldade de 

execução orçamentária dos coordenadores, 

afinal os recursos PROAP não custeiam anuidades 

de Associações. Em diálogo com a Pró-Reitora de 

Pós-Graduação conseguimos recursos para 

financiar duas destas anuidades (2020 e 2021), o 

que coloca a perspectiva de que possamos 

manter o pagamento das anuidades. Havia 

recursos disponíveis, já empenhados para a 

anuidade de 2020 e 2021, mas ainda não 

executados. Fizemos a solicitação das faturas que 

serão pagas.  

Da mesma forma, nos organizamos para viabilizar 

o pagamento das anuidades de 2018 e 2019, ao 

que tudo indica, também conseguiremos efetuar 

o pagamento e regularizar a condição do 

POSGEO junto da ANPEGE.  

O atraso das anuidades não acarretou desfiliação, 

já que a própria associação reconhece as 

dificuldades orçamentárias. Mas, impediu a 

indicação de delegadas para eleição de nova 

diretoria.  

Tabela 1. 

Recursos 

PROAP 2021  

  

Item Quantidade Tipo de Despesa Valor (R$) 

1 17 
Auxílio Estudantil - Reembolso 
Inscrição  R$        1.912,45  

2 4 Editoração de Livros  R$      27.000,00  

3 17 Diárias e Passagens   R$        5.520,00  

Total Disponibilizado R$ 34.590 

Total Utilizado R$ 34.432 

Saldo R$ 158 

 

 

 

  



REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE ÁREA DA 

CAPES  
Pela Coordenação 

A reunião abordou as atividades desenvolvidas pela coordenação de área da CAPES no quadriênio 2018-2021. 

Partimos da instabilidade orçamentária e administrativa que resultou na troca de presidência e mudanças no setor 

de avaliação, os quais as coordenações possuíam maior contato. Isso dificultou o diálogo e tornou complexa a 

relação entre CTC e CAPES.  

Os cortes orçamentários foram na ordem de 50%. 

Ainda assim, a área conseguiu garantir o planejamento de expansão de novos programas pelas Unidades da 

Federação, com a ampliação de 50% dos novos programas. Agora são 76 PPGG, 12 programas novos, 37 

Doutorados, 72 Mestrados, 4 Mestrados Profissionais (UNESP/PP, IFPI/Piauí, UEFS e UFRN) e 1 mestrado profissional 

em rede (PROFGEO – UFSM).   

O PROFGEO é um destes programas novos que levou a Geografia a aderir aos Programas Profissionais em rede 

para formar professores em serviço. A sede do PROFGEO fica com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

mas é formado também pela rede de Instituições: Instituto Federal Catarinense (IFC), Instituto Federal de Minas 

Gerais (IFMG), Instituto Federal de Brasília (IFB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal da Grande 

Dourado (UFGD) e Universidade de Brasília (UnB). 

Precisamos pensar uma possível participação para o 

ano de 2023.  

Nesta reunião fomos informados que o Qualis 

Periódicos já foi finalizado, e o índice utilizado foi o 

índice google scholar h5 por ter sido considerado mais 

coerente e adequado à área e dialogar com os 

indexadores aos quais as revistas estão inseridas. A 

adoção deste índice é uma tentativa de corrigir 

disparidades de Qualis entre áreas. Se antes tínhamos 

revistas com Qualis diferentes por área, agora isso não 

acontecerá mais. Mas, evidente que isso traz problemas graves e que em última instância pode significar o 

enfraquecimento dos periódicos das ciências humanas.  

No entanto, o Qualis só será divulgado após a avaliação quadrienal. Essa por sua vez, encontra-se sob suspensão 

por liminar do Ministério Público. Não há previsão de quando isso acontecerá e é muito provável que seja realizado 

somente no ano de 2022. Isso prejudica imensamente a organização e planejamento dos programas para o próximo 

quadriênio.  

Em e-mail recente a Coordenadora de Área da Geografia, Profª Maria Tereza Duarte Paes (UNICAMP), informou 

que:  

“Por ora não temos novas informações sobre a liminar, pois a Capes tem até o dia 01 de novembro para o envio do 

documento de defesa e, só a partir daí este será analisado. Dificilmente teremos o retorno da avaliação ainda nesse 

ano, mas seguimos acreditando que esta aconteça o quanto antes, ainda em nossa gestão”. 

 

 



FONTES DE 

FINANCIAMENTO 

DA PESQUISA  

 Pela Coordenação 

O Instituto Serrapilheira está com inscrições abertas até 26/11/2021 para a 

5ª Chamada Pública de apoio à ciência que é voltada para Jovens 

Cientistas. https://serrapilheira.org/inscricoes-abertas-para-a-5a-chamada-

publica-de-apoio-a-ciencia/ 

Outras possibilidades de financiamento podem ser verificadas no site 

Terra Viva Grants Directory https://terravivagrants.org/funding-news  

 

PROFICI EDIÇÃO 

2021  

Pela Coordenação Geral do 

PROFICI via e-mail  

Estão aberta as inscrições destinadas a estudantes regularmente 

matriculados em cursos de graduação e pós-graduação e servidores da 

UFBA para a seleção de alunos para um curso de espanhol, francês, inglês 

ou italiano da Edição 2022.1, a ser oferecido na modalidade semi-intensiva, 

como parte integrante dos Programas Especiais de Monitoria de Espanhol 

/ Francês / Inglês / Italiano (PROEMES / PROEMF / PROEMI / PROEMIT), do 

Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e 

Servidores da UFBA (PROFICI).  

Edital disponível no link: https://bit.ly/3q42X6s  

 

DEFESAS DO 

POSGEO  

 Pela Secretaria 

Realizadas 

No dia 14 de setembro de 2021 a estudante Simony Lopes da Silva Reis 

defendeu tese de doutorado intitulada Faces e fases da territorialização do 

agronegócio nos cerrados do Centro Norte brasileiro: um olhar sobre as 

práticas e representações espaciais, com banca composta pela Prof.a Noeli 

Pertile (Orientadora/UFBA); Prof. Carlos Walter Porto-Gonçalves (UFF); 

Prof. Cláudio Ubiratan Gonçalves (UFPE); Prof. Clóvis Caribé Menezes dos 

Santos (UEFS) e Prof. José Antonio Lobo dos Santos (UFBA).  

Agendadas:  

No próximo dia 22/11/2021, Wenderson Sávyo Aguiar da Silva defenderá 

dissertação de mestrado intitulada Vulnerabilidade do Litoral do Município 

de Paulista-PE à Erosão Costeira” com banca composta pela Prof.a Junia 

Kacenelenbogen Guimarães (Orientadora/UFBA), Prof.a Iracema Reimão 

Silva (UFBA) e Lucas do Nascimento (Prefeitura de Camaçari). A defesa 

ocorrerá por videoconferência por meio da Plataforma RNP e poderá ser 

acessado pelo link: https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-

dissertacao-de-wenderson-savyo-aguiar-da-silva   

 

https://serrapilheira.org/inscricoes-abertas-para-a-5a-chamada-publica-de-apoio-a-ciencia/
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https://terravivagrants.org/funding-news
https://bit.ly/3q42X6s
https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-dissertacao-de-wenderson-savyo-aguiar-da-silva
https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa-dissertacao-de-wenderson-savyo-aguiar-da-silva

