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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

No segundo dia de fevereiro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 1ª reunião
extraordinária do Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal do ano em curso, sob a
Presidência do Coordenador Roberto Barboza Castanho, estando presentes os membros citados no final
desta Ata. A Professora Leda Correia Pedro Miyazaki jus�ficou sua ausência. A reunião transcorreu da
seguinte forma: Professor Roberto Agradece a par�cipação de todos. Por tratar-se de uma reunião
extraordinária não houveram informes. Entretanto, o presidente do colegiado solicitou a inserção de dois
pontos de pauda que não requerem relatores, sendo que um já foi apreciado pelo colppgep. a. Alteração de
data de Defesa de Dissertação de Mestrado do discente Leonardo Sebas�ão Delfino de Souza, matrícula
PPGEP 21912GEO004. Processo SEI 23117.068911/2020-84; e b. Discussão comissão sobre seleção,
acompanhamento e �tulação de aluno OEA. Após autorizados ou não os pontos foram discu�dos no final da
pauta enviada previamente. 1. Ordem do dia: 1.1. Discussão do ingresso de alunos especiais no PPGEP no
1.º semestre de 2021; A coordenação enviou um e-mail no dia 16 de dezembro de 2020 para os docentes
que irão ministrar disciplinas no ano de 2021, conforme orientado pelo colppgep na 10ª reunião de 2020,
es�pulando até o dia 31 de janeiro de 2021 para o recebimento da proposta de edital de seleção de alunos
especiais, porém, não houve o recebimento de nenhuma proposta de edital. Após discussões, o colppgep
deliberou pela não realização de edital de aluno especial para o 1/2021 em razão do tempo hábil disponível
para tal. Devendo a matéria ser tratada em para possíveis ingressos como aluno especial no semestre
2/2021. 1.2. Apreciação do EDITAL PPGEP Nº 1/2021 de bolsas para o ano de 2021 elaborado pela
comissão de bolsas do Programa: A comissão enviou para a coordenação a proposta de edital no dia 28 de
janeiro de 2021, e no mesmo dia, a coordenação efetuou a inserção no SEI da proposta de edital, e enviou
para os membros do colppgep efetuarem a leitura e manifestarem sua opinião. Tal necessidade de edital,
versa sobre a agilidade do processo, tendo em vista que sempre o setor de bolsas da UFU recebe as
informações e repassa com prazos muito pequenos para o envio de documentos, quando do preenchimento
de formulários pelos discentes e envio por parte da coordenação. Assim, em conversa entre a coordenação e
a comissão de bolsas, será efetuado o processo anterior ao conhecimento da existência de bolsas no
Programa, mas sim, com a intenção de agilidade do processo, na expecta�va de liberação pelos órgãos de
fomento e respec�va implementação de cotas para os discentes classificados. Diante do edital previamente
lido, os membros do colegiado manifestaram-se favoráveis com 05 votos, sendo aprovado por unanimidade,
sendo o mesmo aprovado. 1.3. Matrículas de candidatos aprovados no edital 3/2020. No dia 25 de janeiro
de 2021 a coordenação emi�u um comunicado, após o recebimento do OFÍCIO
Nº198/2020/SEREG/DIREG/DIRAC/PROGRAD/REITO-UFU, que as mesmas seriam efetuadas presencialmente.
Entretanto, foi repensando pela coordenação e a mesma será de forma virtual. Contatos já foram
estabelecidos, e deve-se mencionar, que desde dezembro de 2020, acerca desta temá�ca, para a realização
da matrícula dos aprovados no edital 3/2020, tais como recomendações, documentos, etc. Neste sen�do, o
presidente do colegiado, enfa�zou, que novamente, no dia 01/02/2021, escreveu para a nova diretora da
DIRAC solicitando a possibilidade de realização das matrículas via portal PROGRAD, a exemplo do que foi
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efetuado na graduação no segundo momento, conforme repassado pela PROGRAD Pontal. Assim, aguardam-
se novas recomendações, para que tais medidas sejam tomadas. A ideia é que seja efetuada a inserção dos
documentos através do portal e preenchimento do requerimento pelo próprio estudante, evitando possíveis
erros. Também foi es�pulado a data de recebimento via e-mail do requerimento e documentos e
devidamente preenchidos, de 04 de fevereiro de 2021, das 00: 00 horas até 12 de fevereiro de 2021 às 23: 59
horas, para posterior envio à DIRAC. Os membros do colegiado manifestaram-se favoráveis com 05 votos,
sendo aprovado por unanimidade, sendo o mesmo aprovado. 1.4. Alteração de data de Defesa de
Dissertação de Mestrado do discente Leonardo Sebas�ão Delfino de Souza, matrícula PPGEP
21912GEO004. Processo SEI 23117.068911/2020-84; O presidente apresentou a solicitação do docente, que
apenas altera a data do dia 04 para o dia 18 de fevereiro de 2021, e por manter o mês, não impacta o
programa. Como nada mais foi alterado, o presidente não reenviou para relatoria, até porque não haveria
tempo hábil para tal. Os membros do colegiado manifestaram-se favoráveis com 04 votos, e uma 01
abstenção, sendo aprovado. 1.5. Discussão comissão sobre seleção, acompanhamento e �tulação de aluno
OEA. O Prof. Roberto ressaltou que enviou o e-mail recebido pelo professor Thiago no dia 01/02/2021 acerca
das datas, bem como a importância do processo de seleção, acompanhamento e �tulação de aluno OEA, e
nesse sen�do, solicitou ao colegiado para a criação de uma comissão para providenciar tais trâmites até a
�tulação do discente. Os membros do colegiado manifestaram-se favoráveis com 05 votos, sendo o mesmo
aprovado. Ao final da reunião, o presidente informou que na reunião do dia 23 de fevereiro de 2021, quem
presidirá será a professora Jussara, pois o mesmo estará de férias. Também solicitou a alteração da data da
reunião do mês de março, do dia 16, para outro dia, devido a sua par�cipação de uma banca de doutorado,
que já foi alterada duas vezes. Os membros presentes, sugeriram o dia 15 de março, mantendo o mesmo
horário. O presidente agradeceu a compreensão de todos, e caso não fosse possível, a coordenadora
subs�tuta presidiria a reunião na oportunidade.  Às 15 horas e 27 minutos, foi encerrada a reunião e, para
constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Roberto Barboza Castanho, na
qualidade de Presidente do Colegiado, e os demais par�cipantes: Anderson Pereira Portuguez, Ana Karen
Costa Silva , Jussara dos Santos Rosendo e Joelma Cris�na dos Santos. Ituiutaba, 02 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Pereira Portuguez, Membro de Colegiado, em
23/02/2021, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Karen Costa Silva, Membro de Colegiado, em
23/02/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Joelma Cris�na dos Santos, Membro de Colegiado, em
23/02/2021, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jussara dos Santos Rosendo, Membro de Colegiado, em
25/02/2021, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Barboza Castanho, Presidente, em 13/03/2021, às
19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2535757 e o
código CRC 6050E3E9.
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Referência: Processo nº 23117.075648/2020-80 SEI nº 2535757


