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ATA DE REUNIÃO

 

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

Em vinte e três de fevereiro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 1ª reunião ordinária
do Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal do ano em curso, sob a Presidência
da Coordenadora Subs�tuta Jussara dos Santos Rosendo, estando presentes os membros citados no final
desta Ata. O Professor Roberto Barboza Castanho jus�ficou sua ausência devido estar em período de férias. A
reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Informes: A Professora Jussara efetuou os seguintes informes da
coordenação: a) Prof. Roberto efetuou o preenchimento da plataforma sucupira nos itens da proposta
durante o mês de janeiro; b) Após consulta a comunidade PPGEP, a Profa. Lilian Bento, informou via correio
eletrônico que juntamente com a Professor Leda Correia, organizarão a Aula inaugural do PPGEP no dia 31 de
março de 2021 com um convidado do exterior. A divulgação formal será efetuada nos próximos dias; c) No
dia 11/02/2021, quando a Maria e o Prof. Roberto dirigiram-se a sala do PPGEP, o espaço estava sendo
pintado, o que é posi�vo, pois era necessário, tanto a sala da coordenação quanto de defesas e alunos,
porém não houve comunicação à coordenação, o que prejudicou o trabalho presencial naquele dia, e d) Na
úl�ma reunião da ANPEGE foi solicitado que os programas proponham EDP's no ENANPEGE 2021, inclusive o
Prof. Anderson se manifestou via correio eletrônico que esta organizando algo acerca de suas pesquisas.
Solicita-se o empenho da comunidade PPGEP para a par�cipação com propostas. Professora Jussara solicitou
inserção de mais um ponto de pauta aos membros do colppgep, que foi aprovado e inserido no final da
reunião: Homologação de candidatos classificados no edital PPGEP 1/2021 apreciado pela comissão de
bolsas do PPGEP.  2. Apreciação de Atas: Ata da 10ª reunião ordinária do  Colegiado do Programa de Pós
Graduação em Geografia do Pontal - COLPPGEP DE 2020 e Ata 1ª reunião extraordinária do Colegiado do
Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2021. Aprovadas por unanimidade. 3.
Ordem do dia: 3.1. Aprovação dos planos de ensino das disciplinas que serão ministradas no
1/2021. Processo SEI 23117.007155/2021-06. Relatora Profa. Joelma Cris�na dos Santos: Após analisada a
documentação a relatora é de parecer favorável à aprovação dos planos de ensino apresentados pelos
docentes, visto que contém todos os elementos necessários e estão em conformidade à Portaria 17/2020 do
CONPEP/UFU. Aprovado por unanimidade. 3.2. Con�nuidade no concurso de professor �tular (Criação de
comissão do curso para atualizar-se e tramitar o processo até o final juntamente com a diretoria do
ICHPO): Foi definido que em até 10 de Março de 2021 será indicado 03 nomes docentes para  acompanhar a
comissão do concurso de professor �tular. Aprovado por unanimidade. 3.3. Prazo para entrega de planos de
a�vidades de docentes e discentes do PPGEP para o 1/2021: Foi definido o prazo de 22 de Março de 2021
para entrega dos planos docentes e a�vidades discentes. Aprovado por unanimidade 3.4. Homologação das
matrículas dos alunos aprovados no edital PPGEP 3/2020: Ao todo, dezesseis discentes foram matriculados
(as), são eles (as): 22112GEO001 Aline Calegari de Andrade; 22112GEO002 Arthur Viegas Soares;
22112GEO003 Dario Junqueira de Moraes; 22112GEO004 Diandra Karollyna Ferreira; 22112GEO005 Flávia
Catarina Alves Viali; 22112GEO006 Halder Brunner Nunes Ferreira ; 22112GEO007 Helier Gomes Muniz;
22112GEO008 João Paulo Miros Neves; 22112GEO009 Jonas de Alves Bessa; 22112GEO010 Jonathan
Fernando Costa Alves; 22112GEO011 Keila Fernanda Silva; 22112GEO012 Matheus Alfaiate Borges;
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22112GEO013 Nathália Cris�ne Araújo; 22112GEO014 Paula Cris�na Inacio; 22112GEO015 Rafaela Aparecida
de Freitas Silva, e; 22112GEO016 Thallyson Daniel Pereira de Sousa. Aprovado por unanimidade. 3.5.
Apreciação do Ad referendum emi�do pela coordenação acerca do resultado da Comissão de seleção,
implementação de bolsa e acompanhamento Programa Bolsas Brasil - OEA/GCUB (Grupo de Cooperação
Internacional de Universidades Brasileiras - OEA /Organização dos Estados Americanos) cuja demanda
para a PROPP solicitou o prazo de retorno com o resultado de avaliação para 18/02/2021 (anterior a
realização da 1ª reunião ordinária do COLPPGEP, por isso jus�fica-se tal ato). No Processo
SEI 23117.008695/2021-07 constam as informações acerca do processo sele�vo, realizado por comissão
específica para este fim, formada pelos docentes Joelma Cris�na dos Santos, Anderson Pereira Portuguez e
Antônio de Oliveira Júnior, que após análise documental, aprovou o candidato Joanes Colas do
Hai�. Aprovado por unanimidade. 3.6. Homologação do resultado do edital para seleção de bolsistas
(PPGEP 1/2021): Foindivulgado pela comissão de bolsas em 22/02/2021 conforme pontuação:  1º Paula
Cris�na Inácio (90,6 pontos); 2º Matheus Alfaiate Borges (88,1 pontos); 3º Arthur Viegas Soares (78,8
pontos); 4º Keila Fernandes Silva (60,4 pontos); 5º Thallyson Daniel Pereira de Sousa (55,3 pontos) e; 6º
Diandra Karollyna Ferreira (51,0 pontos). Aprovado por unanimidade.  Às 14 horas e 40 minutos, foi
encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Jussara dos
Santos Rosendo, na qualidade de Presidente do Colegiado, e os demais par�cipantes: Anderson Pereira
Portuguez, Ana Karen Costa Silva, Leda Correia Pedro Miyazaki e Joelma Cris�na dos Santos. Ituiutaba, 23 de
fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Pereira Portuguez, Membro de Colegiado, em
15/03/2021, às 14:32, 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 Leda Correia Pedro Miyazaki, Membro de Colegiado, em
15/03/2021, às 14:32, 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
15/03/2021, às 14:32, 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
15/03/2021, às 14:32, 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
15/03/2021, 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.
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