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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 22 de Junho de 2021, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 5ª 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
Professora Leda Correia Pedro Miyazaki jus�ficou sua ausência. A reunião transcorreu da seguinte forma:
1. Aprovação de Atas: Ata da 4ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós Graduação em
Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2021. A referida obteve 04 (quatro) votos favoráveis e uma
abstenção. Aprovada pela maioria. 2. Informes: O Professor Roberto efetuou os seguintes informes da
coordenação: a)  As disciplinas do 2.º semestre 2021 já foram lançadas; b)  Prorrogação de trabalhos para
a ANPEGE, solicitação para que todos par�cipem enviando trabalhos;  c)  E-mail referente as solicitações
de diplomas, prazos e solicitação de acompanhamento dos docentes junto ao discente até a entrega do
diploma, e-mails, e demais informes acerca dessa temá�ca. 3. Ordem do dia: 3.1. Apreciação
da elaboração de orientações ao pedido de "Licença Maternidade" de discentes do PPGEP conforme
norma�vas da Universidade Federal de Uberlândia solicitado pela coordenação do PPGEP. Processo
SEI 23117.031503/2021-58. Relatora Profª. Leda Correia Pedro Miyazaki: O presidente solicitou a leitura
do parecer elaborado pela relatora, que foi efetuado pela docente Joelma. 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 da discente Maria Vanda
dos Santos (21912GEO007). Processo SEI 23117.036024/2021-28. Relatora Profª. Jussara dos Santos
Rosendo: Após analisada a documentação  o colegiado é de parecer favorável à aprovação por
unanimidade, com provável defesa em 07 de julho de 2021. 3.3. Apreciação do formulário de coleta de
dados para plataforma sucupira que será u�lizado pelo PPGEP e como serão os procedimentos de
preenchimento para o ano de 2021: Será enviado um formulário para docentes e discentes preencher
até 15 de Julho de 2021, também foi sugerido pela professora Jussara que a secretária do Programa faça
o preenchimento da Sucupira e os docentes em conjunto façam o relatório. 3.4. Inicio da redação e
discussão do Edital de seleção de discentes para ingresso no PPGEP em 1/2022. Conforme minuta do
Edital no Processo SEI 23117.032452/2021-81:  O presidente informou que a minuta do edital estava
disponível no SEI, no processo supracitado, e solicitou que o Prof. Loboda efetuasse as alterações em tela,
com acompanhamento e leitura de todos os membros. A discussão a�ngiu até o cronograma do edital,
sendo que a mesma terá con�nuidade na reunião de julho e nas demais que se fizerem necessárias até a
conclusão do mesmo para compar�lhar com os demais docentes do Programa. 3.5. Discussão acerca da
demanda gerada pela Comissão de Acompanhamento das Cotas Étnico-Raciais e de pessoas com
deficiência �sica do PPGEP deve seguir em relação a definição das diretrizes nos processos sele�vos.
Solicitação do Prof. Anderson Pereira Portuguez. Processo SEI 23117.036291/2021-03: Foi sugerido pelo
colegiado do Programa a composição por 02 membros docentes e 01 membro discente para composição
da Comissão de Acompanhamento das Cotas Étnico-Raciais e de pessoas com deficiência �sica do PPGEP,
será enviado uma solicitação via e-mail. 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, Carlos Roberto Loboda,
Jussara dos Santos Rosendo e Joelma Cris�na dos Santos. Ituiutaba, 22 de Junho de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Karen Costa Silva, Membro de Colegiado, em
20/07/2021, às 13:48, 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 Carlos Roberto Loboda, Membro de Colegiado, em
20/07/2021, às 13:49, 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 20/07/2021,
às 13:56, 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
20/07/2021, às 14:57, 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
28/07/2021, às 10:36, 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 2829736 e
o código CRC F4E9A1D6.
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