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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA DO PONTAL – PPGEP 2 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, terça-feira, às quatorze horas, na sala 300, 3 

Bloco D, campus Pontal, bairro Tupã, nesta cidade, teve início a quarta reunião ordinária do Colegiado do 4 

Programa de Pós-graduação em Geografia do Pontal – PPGEP, do presente ano, sob a presidência do 5 

professor doutor Vítor Koiti Miyazaki com a participação dos membros citados ao final. Comunicados: a) 6 

Prof. Vitor comunicou que a coordenação está tendo dificuldades para regularizar a situação dos alunos 7 

ingressantes em 2015 para emissão de diploma. Estamos tendo problemas com a elaboração de certidão de 8 

estudos para aproveitamento de disciplinas cursadas fora. Como estamos sem secretário, estes problemas 9 

serão resolvidos aos poucos, dentro das nossas possibilidades. b) Prof. Vitor comunicou que o Prof. Roberto 10 

Castanho já elaborou a minuta de resolução para regulamentar o uso dos recursos do PROAP. Ressaltou que 11 

falta ainda abrir para discussão junto aos docentes e discentes, além de avaliar a inclusão dos recursos de 12 

outras fontes, como a FAU e a direção da unidade acadêmica. c) enquanto não temos a resolução, Prof. Vitor 13 

considera que muitos ficaram receosos com o “baixo valor do PROAP” e quase ninguém solicitou. Até o 14 

momento, só a profa. Gerusa solicitou para a banca do Carlos. Diante disso, temos ainda R$ 5.549,23 de 15 

PROAP 2016 (lembrando que isso só pode ser utilizado em passagens). Para 2017, já foi liberado um valor 16 

de R$ 6.160,00 (neste caso, em breve teremos que definir em quais rubricas vamos distribuir os recursos). d) 17 

o Prof. Vitor informou que a discente Mariane Franco entregou a carta de desligamento do programa, 18 

alegando problemas pessoais. PONTO 1) Apreciação das atas da 1ª, 2ª e 3ª reunião ordinária e 1ª reunião 19 

extraordinária do colegiado do PPGEP: atas aprovadas. PONTO 2) Apreciação de decisão ad referendum do 20 

Coordenador do PPGEP referente solicitação de alteração de orientador do discente Wattson Estevão 21 

Ferreira. Conforme acordado na última reunião do colegiado, após a entrega dos documentos dentro do 22 

previsto na resolução que regulamenta a matéria, a coordenação poderia aprovada a alteração, desde que 23 

houvesse ciência e aceite do novo orientador: aprovada. PONTO 3) Apreciação de decisão ad referendum do 24 

Coordenador do PPGEP referente à indicação de banca para realização de defesa de dissertação Midiane 25 

Scarabeli Alves Coelho da Silva: aprovada. PONTO 4) Indicação do coordenador substituto. Com a saída da 26 
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professora Patrícia, é necessária a indicação de um novo coordenador substituto. Diante deste cenário, a 27 

Profa. Jussara Rosendo se colocou à disposição para ser a coordenadora substituta e sua indicação foi 28 

aprovada. PONTO 5) Apreciação de composição de banca examinadora e autorização de defesa de 29 

dissertação da discente Josy Dayanny Alves Souza: aprovada. PONTO 6) Apreciação de solicitação de 30 

dilação de prazo para defesa da discente Marcilene Gonçalves Teodoro: a discente solicitou noventa dias de 31 

dilação, por motivos de saúde devidamente comprovados: aprovada. PONTO 7) Solicitação de dilação de 32 

prazo para apresentação de certificado de proficiência em língua estrangeira. Requerente: Rogério Gonçalves 33 

de Carvalho: aprovada. PONTO 8) Homologação das defesas de dissertação realizadas pelos discentes: 34 

Emmeline Aparecida Silva Severino (13/03/2017); Jeziel Alves Rezende (23/03/2017); Rosiane Mendes 35 

Oliveira (30/03/2017); Daniel de Araújo Silva (31/03/2017); Roberta Lisboa (31/03/2017); Adriana Lacerda de 36 

Brito (28/04/2017): defesas homologadas. PONTO 9) Alteração da Resolução nº 05/2015 do Colegiado do 37 

PPGEP, que estabelece critérios para substituição de orientadores: alteração realizada no que se refere ao 38 

prazo limite para que a solicitação seja feita, além de inserir um campo para assinatura do antigo orientador 39 

no formulário. PONTO 10) Alteração da Resolução nº 03/2016 do Colegiado do PPGEP, que delibera 40 

diretrizes para a realização de defesa de dissertação no Programa de Pós-graduação em Geografia do 41 

Pontal: não tratado em decorrência do horário. Às dezessete horas e trinta minutos foi encerrada a reunião e, 42 

para constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vitor Koiti Miyazaki, na 43 

qualidade de Presidente do Colegiado do PPGEP e pelos demais membros. Ituiutaba, 16 de maio de 2017. 44 

Arnaldo Ferreira de Araújo Filho (representante discente) __________________________________________ 45 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) _________________________________________________ 46 

Jussara dos Santos Rosendo (representante docente) ____________________________________________ 47 

Roberto Barboza Castanho (representante docente) ______________________________________________ 48 

Vítor Koiti Miyazaki (Presidente)______________________________________________________________ 49 
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