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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA DO PONTAL – PPGEP 2 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezessete, terça-feira, às quinze horas e trinta minutos, na sala 3 

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

do 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) a 6 

Profa. Gerusa comunicou que os seminários para defesa dos projetos de mestrado ocorrerão nos dias 20 e 7 

21 de junho de 2017 e que fará ampla divulgação. b) Prof. Vitor comunicou sobre a aula inaugural 2017 do 8 

PPGEP que deverá contemplar um tema da geografia física, uma vez que no último ano foi da geografia 9 

humana e assim proporcionar alternância. Comunicou também sobre a necessidade de regulamentar as 10 

defesas que venham a ocorrer com membros da banca não presenciais. PONTO 1) Apreciação de decisão ad 11 

referendum do Coordenador do PPGEP referente à indicação de banca para realização de exame de 12 

qualificação de Renata Vieira Souza: aprovada. PONTO 2) Apreciação de decisão ad referendum do 13 

Coordenador do PPGEP referente à indicação de banca para realização de defesa de dissertação Adriana 14 

Lacerda de Brito: aprovada. PONTO 3) Apreciação de decisão ad referendum do Coordenador do PPGEP 15 

referente à indicação de banca para realização de defesa de dissertação Midiane Scarabeli Alves Coelho da 16 

Silva: aprovada. PONTO 4) Solicitação de dilação de prazo para realização do exame de proficiência em 17 

língua estrangeira. Requerente: Arnon Batista Nunes. O colegiado concedeu 60 dias para que o discente 18 

providencie a proficiência em língua estrangeira. O discente e seu orientador serão comunicados pela 19 

coordenação. PONTO 5) Solicitação de mudança de orientador. Requerente: Wattson Estevão Ferreira. A 20 

documentação recebida está em desacordo com o previsto na Resolução específica que trata da matéria. 21 

Diante disso, o colegiado decidiu por solicitar ao discente que encaminhe novamente o pedido. Na ocasião, 22 

foi destacado que é necessário rediscutir a resolução sobre mudança de orientador, estabelecendo limites no 23 

que diz respeito ao período para a troca (quantidade de meses após o início do mestrado) e impedir a 24 

mudança de linha de pesquisa. PONTO 6) Homologação da defesa de dissertação de mestrado de Isley 25 

Borges da Silva Júnior, realizada em 22/02/2017: homologada. PONTO 7) Homologação da defesa de 26 
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dissertação de Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo, realizada em 07/03/2017: homologada. Às dezessete 27 

horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 28 

aprovada, será assinada por mim, Vitor Koiti Miyazaki, na qualidade de Presidente do Colegiado do PPGEP e 29 

pelos demais membros. Ituiutaba, 18 de abril de 2017. 30 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) _________________________________________________ 31 

Gerusa Gonçalves Moura (representante docente) _______________________________________________ 32 

Roberto Barboza Castanho (representante docente) ______________________________________________ 33 

Vítor Koiti Miyazaki (Presidente)______________________________________________________________ 34 
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