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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2017 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA DO PONTAL – PPGEP 2 

Aos dezenove dias do mês de setembro 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 quinta 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: Nos 6 

comunicados, a coordenação informou que serão tomadas as providências para abertura do processo 7 

eleitoral para a coordenação do PPGEP, bem como para vaga de representante docente no colegiado. A 8 

pauta tratada na reuniões consistiu nos seguintes pontos. PONTO 1) Apreciação do edital de seleção de 9 

alunos regulares com ingresso para o primeiro semestre de 2018: após incorporadas as críticas e sugestões 10 

realizadas por membros do corpo docente, a proposta de edital foi aprovada, para submissão à PROPP para 11 

as devidas providências. Foi registrado a necessidade da realização de reserva dos espaços físicos 12 

necessários para o processo seletivo e a consulta aos docentes que desejam participar da comissão de 13 

seleção. PONTO 2) Apreciação de solicitações de apoio financeiro do PPGEP: a coordenação recebeu dois 14 

pedidos de docentes para apoio financeiro para participação em evento científico. Diante do pouco recurso 15 

disponível em relação ao PROAP do programa, infelizmente não será possível atender as solicitações. Além 16 

disso, o pouco recurso disponível será destinado para a compra de licenças de softwares para a 17 

secretaria/coordenação e equipamentos do catálogo PROPLAD. PONTO 3) Apreciação de proposta de 18 

criação de uma resolução para regulamentar o uso dos recursos do PROAP: após discussão entre os 19 

membros do colegiado, foi definido que será elaborada uma minuta de resolução, a partir de consultas a 20 

serem realizadas aos docentes, discentes e à PROPP para posterior apreciação e discussão de todos. Às 21 

quinze horas e quarenta minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 22 

aprovada, será assinada por mim, Vitor Koiti Miyazaki, na qualidade de Presidente do Colegiado do PPGEP e 23 

pelos demais membros. Ituiutaba, 19 de setembro de 2017. 24 

Arnaldo Ferreira de Araújo Filho (representante discente) __________________________________________ 25 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) _________________________________________________ 26 
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Jussara dos Santos Rosendo (representante docente) ____________________________________________ 27 

Roberto Barboza Castanho (representante docente) ______________________________________________ 28 

Vítor Koiti Miyazaki (Presidente)______________________________________________________________ 29 
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