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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA - PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 17 de março de 2020, às 13:30 horas, na Sala da Coordenação do Programa de Pós Graduação em
Geografia do Pontal, Bloco D, Campus Pontal,  situada no(a) Rua Vinte, 1600, Bloco D, Sala 300  - Bairro
Tupã, Ituiutaba/MG, teve início a 1ª reunião 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. Jus�ficada  a ausência da discente representante Camila Oliveira
Silva. A reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Apreciação das Atas da 1ª e 2ª reuniões
extraordinárias  do ano de 2020. As atas da 1ª e 2ª reunião  foram aprovadas com 04 votos favoráveis, 0
contrários e 0 abstenções. 2. Informes: 2.1 Defesas online: Foi informado pela Profª. Eloisa que as
defesas que estavam agendadas para acontecer nos próximos dias, serão transmi�das online pelo link
RNP  disponibilizado pelo orientador do discente, caso seja do interesse dos membros da banca. O link já
foi testado pelos membros do Colegiado do Programa para verificar a pra�cidade do mesmo. 2.2
Orientações aos bolsistas: Em relação a implementação de bolsas foi informado pelo Presidente/
Coordenador da reunião que foram enviados os documentos manisfestando o interesse dos 3 primeiros
candidatos classificados para bolsa. Porém ainda não �vemos nenhum retorno da PROPP confirmando a
implementação. Devido a pandemia Covid-19, será informado a todos os discentes ingressantes na
reunião que acontecerá logo após a reunião do Colegiado, que a sala de convivência dos alunos não será
aberta devido a quarentena afim de reduzir o contato em ambiente aglomerado. A comunidade do
PPGEP também foi informada das decisões tomadas pela UFU em relação a pandemia. 2.3 Atualização do
site PPGEP: o site do Programa estava no endereço de FACIP agora sendo migrado para ICH. 3. Ordem do
dia: 3.1  Solicitação da discente Marcela Freitas de subs�tuição de orientador, processo SEI
23117.018766/2020-91. Relatora Profa. Dra. Leda Correia Pedro Miyazaki: O ponto de pauta  3.1 foi
re�rado mediante a uma solicitação da própria discente. 3.2 Convalidação de cer�ficado de proficiência
em língua portuguesa apresentado pela discente Mohamed Moudjabatou Moussa. processo SEI
23117.018790/2020-20. Relator Prof. Dr. Vitor Koi� Miyazaki : Processo aprovado visto que a discente
atende ao previsto no Art.47 do Regulamento do PPGEP (Anexo da Resolução nº21/2013 do CONSUN),
além do Art.15 da Resolução nº12/2008, do CONPEP. 3.3 Exame de Proficiência para ingressantes 2021
(possibilidade de realização no campus Pontal): Foi solicitado na úl�ma reunião do CONPEP pelo
Coordenador do Programa, a possibilidade de serem realizada as provas de proficiência em Ituiutaba,
UFU - Campus Pontal. 3.4: Homologação de nomes dos docentes para Comissão de autoavaliação do
PPGEP: Foi aprovado pelo Colegiado a homologação dos docentes Hélio Carlos Miranda de Oliveira;
Maria Angélica de Oliveira Magrini e Carlos Roberto Loboda. 3.5: Homologação de nomes dos docentes
para Comissão de revisão do PPC do PPGEP: Foi aprovado pelo Colegiado a homologação dos docentes
Jussara dos Santos Rosendo, Vitor Koi� Miyazaki, Paulo Cézar Mendes e Antônio de Oliveira Júnior. 3.6:
Homologação de nomes dos docentes para Comissão do Processo Sele�vo de aluno espacial para
ingresso no 2.º sem./2020: Somente a Profª Joelma Cris�na dos Santos manisfestou interesse em
par�cipar da comissão. Sendo assim, o Colegiado sugeriu que fossem consultados os demais docentes do
PPGEP para sua composição, especialmente aqueles que manifestaram interesse na realização do
referido edital. Às 15 horas , foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada,
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será assinada por mim, Roberto Barboza  Castanho, na qualidade de  Presidente, pelos membros e
par�cipantes. Ituiutaba, 17 de Março de 2020. Roberto Barboza Castanho; Jussara dos Santos Rosendo;
Leda Correia Pedro Miyazaki e Vitor Koi� Miyazaki.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Barboza Castanho, Presidente, em 03/04/2020,
às 19:38, 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 Vitor Koi� Miyazaki, Membro de Colegiado, em
04/04/2020, às 12:07, 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
05/04/2020, às 07:43, 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
06/04/2020, às 09:23, 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 1956620 e
o código CRC 782D8502.

Referência: Processo nº 23117.018564/2020-49 SEI nº 1956620
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