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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 20 de Julho de 2021, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 6ª 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 Jussara dos Santos Rosendo jus�ficou sua ausência. A reunião transcorreu da seguinte forma:
1. Aprovação de Atas: Ata da 5ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós Graduação em
Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2021. A referida obteve 05 (cinco) votos favoráveis. Aprovada pela
maioria. 2. Informes: O Professor Roberto efetuou os seguintes informes da coordenação: a)  A
coordenação enviou a solicitação de uma nova vaga de professor Visitante para a Diretoria do ICHPO
conforme discu�do na 2.ª reunião de planejamento do Programa com a par�cipação de todos os
docentes, vindo ao encontro das recomendações da PROGEP/UFU, conforme consulta da coordenação do
PPGEP;  b)  E-mail enviado para a comunidade PPGEP referente as a�vidades complementares e seu
desenvolvimento durante a pandemia COVID 19; c) Agendamento das férias da Maria Eugênia, a seu
pedido, para a empresa IBRAPP. A empresa informou que foi efetuado o agendamento conforme
solicitado pela coordenação. 3. Ordem do dia: 3.1. Apreciação da solicitação de composição de banca
de Defesa de Dissertação de Mestrado da discente Lana Alpulinário Pimenta Santos
(21912GEO002). Processo SEI 23117.039632/2021-94. Relator Prof. Carlos Roberto Loboda:  Após
analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à aprovação por
unanimidade.  3.2. Apreciação da solicitação de dilação de prazo para defesa de dissertação de
Mestrado da discente Marília Cris�na de Almeida da Silveira (21912GEO018). Processo
SEI 23117.043663/2021-40. Relatora Profª. Joelma Cris�na dos Santos: Após analisada a documentação
o colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade, com dilação de prazo de 28 dias, com
provável defesa em até 27 de Agosto de 2021. 3.3. Apreciação de autorização para as Professoras Maria
Beatriz Junqueira Bernardes e Patricia Francisca de Matos na con�nuidade de par�cipação no
Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal, de 01 de janeiro de 2021 até a conclusão de
orientação de discentes do PPGEP ingressantes no quadriênio 2017 -  2019 (Alexandre Barra Medeiros,
matrícula 21912GEO013 - orientando da Professora Maria Beatriz Junqueira Bernardes e Linéia Silva
Freitas Heliodoro, matrícula 21912GEO016 - orientanda da Professora Patricia Francisca Matos): Após
analisada a situação o colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade. 3.4. Apreciação
da solicitação de composição de banca de Defesa de Dissertação de Mestrado da discente Linéia Silva
Freitas Heliodoro (21912GEO016). Processo SEI 23117.044204/2021-83. Relatora Profª. Jussara dos
Santos Rosendo: 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. 3.5. Apreciação da solicitação de dilação de prazo para defesa de dissertação de
Mestrado do discente Claúdio Scarparo Silva, (21913GEO008). Processo SEI 23117.045606/2021-
03. Relator Prof. Carlos Roberto Loboda: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer
favorável à aprovação por unanimidade, com dilação de prazo de 90 dias, a contar de 01 de Agosto de
2021  com provável defesa em até 30 de Outubro de  2021. 3.6. Apreciação do parecer da Comissão de
A�vidades Complementares do PPGEP, do relatório de a�vidades complementares do discente
Matheus Alfaiate Borges (22112GEO012). Processo SEI 23117.045300/2021-49. Relatora Profª. Leda
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Correia Pedro Miyazaki:  Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à aprovação
por unanimidade, com total de 13 créditos em a�vidades complementares. 3.7. Apreciação do parecer
da Comissão de A�vidades Complementares do PPGEP, do relatório de a�vidades complementares
da discente  Paula Cris�na Inacio (22112GEO014). Processo SEI 23117.045338/2021-11. Relatora Profª.
Leda Correia Pedro Miyazaki: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à
aprovação por unanimidade, com total de  21 créditos em a�vidades complementares. 3.8. Apresentação
dos resultados da Avaliação de Desempenho Docente referente ao período Especial de 2020,
compreendido de agosto a dezembro de 2020, cujas avaliações foram efetuadas no Intervalo de datas
de 05/11/2020 à 30/11/2020. Documento SEI 2905328 anexo a este Processo SEI 23117.039728/2021-
52: 3.9. Apreciação da solicitação de dilação de prazo para defesa de dissertação de Mestrado
da discente Isabella Cunha Moukarzel Domingues, (21912GEO009). Processo SEI 23117.046777/2021-
41. Relatora Profª. Joelma Cris�na dos Santos:  Após analisada a documentação o colegiado é de parecer
favorável à aprovação por unanimidade, com dilação de prazo de 120 dias, a contar de  01 de Agosto de
2021  com provável defesa em até 29 de Novembro de  2021. 3.10. Con�nuidade na 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: A discussão a�ngiu até os anexos, sendo que a mesma
terá con�nuidade na reunião extraordinária  com previsão de conclusão até o mês de Agosto de 2021.  Às
16 horas e 10 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, Leda Correia Pedro Miyazaki e Joelma
Cris�na dos Santos. Ituiutaba, 20 de Julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Barboza Castanho, Presidente, em 17/08/2021,
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 Jussara dos Santos Rosendo, Membro de Colegiado, em
17/08/2021, às 13:57, 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 Carlos Roberto Loboda, Membro de Colegiado, em
17/08/2021, às 13:58, 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
17/08/2021, às 16:01, 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
19/08/2021, às 19:33, 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 Leda Correia Pedro Miyazaki, Membro de Colegiado, em
19/08/2021, às 19:52, 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 2915156 e
o código CRC 67266BE8.

Referência: Processo nº 23117.039728/2021-52 SEI nº 2915156
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