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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

No décimo oitavo dia do mês de maio de 2021, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 4ª
reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal do ano em curso,
sob a Presidência do Professor Roberto Barboza Castanho, estando presentes os membros citados no
final desta Ata. A reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Aprovação de Atas: Ata da 3ª reunião
ordinária do Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2021.
Aprovadas por 5 votos, e uma abstenção. 2. Informes: O Professor Roberto efetuou os seguintes informes
da coordenação: a) Agradeceu a par�cipação do Prof. Anderson Pereira Portuguez no COLPPGEP, e
desejou as boas vindas ao novo integrante, Prof. Carlos Roberto Loboda, eleito no edital 3/2021; b)
Foram enviadas as a�vidades de Licença Maternidade através do Regime Especial de Aprendizagem para
a discente Rafaela Aparecida de Freitas Silva no dia 05 de maio de 2021; c) Foi solicitada a recomposição
da comissão de bolsas, devido a defesa da discente Sullen; d) Foi solicitada a recomposição da Comissão
de Autoavaliação, devido o afastamento do Prof. Hélio e da defesa do discente Carlos; e) Foi solicitada a
composição da Comissão organizadora do SINGEP; f) No dia 12 de maio, o Coordenador e o Presidente da
Comissão de Bolsas, efetuaram uma reunião com os alunos bolsistas para repasses de informações aos
mesmos, tais como relatórios, produção e demais temas de interesse do grupo; e g) Convite para a
Par�cipação do evento de comemoração do Dia do Geógrafo de 2021, organizado pelo Prof. Anderson,
que ocorrerá em 27 de maio de 2021, às 19 horas via remota. 3. Ordem do dia: 3.1. Convalidação do
exame de proficiência realizado em Língua Espanhola por Diandra Karollyna Ferreira (22112GEO004)
Processo SEI 23117.026741/2021-41: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer
favorável à aprovação por unanimidade. 3.2. Apreciação da solicitação de composição de banca de
Defesa de Dissertação de Mestrado do discente Alexandre Barra Medeiros (21912GEO013). Processo
SEI 23117.026888/2021-31. Relatora Profª. Jussara dos Santos Rosendo: pós analisada a documentação
o colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade, com provável defesa em 26 de Maio de
2021. 3.3. Apreciação da solicitação de dilação de prazo de Qualificação de Mestrado
da discente Alessandra Ribeiro Pereira (21912GEO011). Processo SEI 23117.027939/2021-42. Relatora
Profª. Leda Correia Pedro Miyazaki: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à
aprovação por unanimidade, concedendo dilação de prazo do período de 28 de Fevereiro de 2021 à 27
de Junho de 2021.  3.4. Apreciação da solicitação de Trancamento Total da discente Larissa Lenz Oliveira
da Trindade (22012GEO007). Processo SEI 23117.028529/2021-19. Relatora Profª. Joelma Cris�na dos
Santos: Após analisada a documentação  o colegiado é de parecer favorável à aprovação por
unanimidade, com trancamento total do período de 18 de Maio de 2021 à 18 de Novembro de
2021. 3.5. Apreciação da segunda etapa dos planos de a�vidades de docentes e discentes do PPGEP
para o 1º semestre de 2021. Processo SEI 23117.016109/2021-90. Relatora Profª. Leda Correia Pedro
Miyazaki Após a análise do Plano de Trabalho Docente e os Planos de A�vidades Discentes e verificado
que todos atendem a Resolução PPGEP 03/2015, o  colegiado é de parecer favorável à aprovação por
unanimidade. 3.6. Convalidação do exame de proficiência realizado em Língua Espanhola por Renan
Luigi Cavalmore� Marcelos (22012GEO012) Processo SEI 23117.029042/2021-53; Após analisada a
documentação  o colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade. 3.7. Inicio da
discussões acerca do Edital de seleção de discentes para ingresso no PPGEP em 1/2022:  Foi definido 
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pelo Colegiado que o Professor Carlos Roberto Loboda será o responsável pela inserção de informações
no edital, contando com a ajuda de todos os demais membros nas próximas reuniões ordinárias. Assim, a
cada reunião será efetuada uma parte do edital, até que o mesmo seja finalizado e apresentado aos
docentes seguindo-se os moldes do úl�mo edital na forma remota devido a pandemia COVID 19.
Item aprovado por unanimidade. 3.8. Oferta de disciplinas do PPGEP para o 2.º semestre de 2021
conforme planejamento do quadriênio constante no Processo SEI 23117.064664/2020-47 e quadro de
horário documento SEI 2763759 e fichas de disciplinas documentos SEI 2753500 e 2763747; Após
analisada a documentação  o colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade. 3.9.
Inicia�vas de a�vidades realizadas pela comunidade acadêmica durante pandemia do Covid 19 ano 2
(de março a julho 2021), conforme levantamento efetuado pela coordenação via e-mail. Documento
SEI 2747748 em anexo a este Processo ; Após analisada a documentação a o colegiado debateu a
importância do envolvimento da comunidade, que certamente deverá ser repe�do no segundo
semestre. 3.10. Discussão sobre Edital de alunos ingresso de aluno especial no PPGEP 2/2022; O
colegiado priorizará o edital de alunos regulares para o ano ingresso no 1/2022, e para tanto, não será
ofertado nesse momento de pandemia essa modalidade ingresso no Programa. 3.11. Apreciação
da solicitação de composição de banca de Defesa de Dissertação de Mestrado do discente Jhonatan
Wivys Mendes Mesquita, (21912GEO005). Processo SEI 23117.030210/2021-53. Relatora Profª. Jussara
dos Santos Rosendo: Após analisada a documentação  o colegiado é de parecer favorável à aprovação
por unanimidade, com provável defesa em 31 de Maio de 2021. 3.12. Apreciação do Relatório da
Comissão de A�vidades Complementares do PPGEP da discente Bruna Teixeira Castelan,
(22012GEO002). Processo SEI 23117.029054/2021-88. Relatora Profª. Joelma Cris�na dos Santos: Após
analisada a documentação  o colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade,
contabilizando o total de 06 créditos em a�vidades para discente.  Às 15 horas e 29 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: Ana Karen Costa
Silva, Jussara dos Santos Rosendo,  Leda Correia Pedro Miyazaki e Joelma Cris�na dos Santos. Ituiutaba,
18 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Barboza Castanho, Presidente, em 22/06/2021,
às 13:40, 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
22/06/2021, às 13:41, 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
22/06/2021, às 13:42, 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
22/06/2021, às 13:45, 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
29/06/2021, às 10:48, 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 2764754 e
o código CRC 35EC2818.
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