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ATA 002/2016 – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO PONTAL - PPGEP 2 

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, terça-feira, às oito horas e trinta minutos, na sala 300, 3 

Bloco D, campus Pontal, bairro Tupã, nesta cidade, teve início a segunda 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. No item referente aos 6 

informes gerais, o Prof. Vitor iniciou a reunião justificando que em decorrência de compromissos de última 7 

hora, foi preciso adiar a reunião inicialmente prevista para o dia 05/04/2016 para a data de hoje, sem prejuízos 8 

ao programa. A representante discente Josy informou sobre o vencimento das carteirinhas de estudante dos 9 

discentes do PPGEP. O Prof. Vitor solicitou que os discentes procurem a Prograd, no setor de atendimento ao 10 

aluno, para verificar como proceder. Ainda nos informes, o Prof. Vitor comunicou que está sendo discutido no 11 

âmbito do Confacip questões que afetam diretamente o PPGEP, como o relatório de estudo de carga horária 12 

docente, que está considerando apenas as aulas na graduação e ignorando todas as demais atividades que 13 

realizamos. O Prof. Roberto fez uma avaliação da aula inaugural do PPGEP, realizada no último dia sete: para 14 

ele, a aula foi boa, porém não houve participação por parte dos alunos do PPGEP. Diante disso, sugeriu 15 

repensarmos o formato da aula inaugural, uma vez que a grande maioria do público foi composto por alunos da 16 

graduação, com pouca participação dos alunos da pós. O Prof. Vitor concordou com as ponderações do Prof. 17 

Roberto e ficou de marcar reunião com alunos e docentes, reforçando a importância do envolvimento e 18 

participação nas atividades do programa. O Prof. Vitor informou ainda que a prefeitura de campus não 19 

providenciou cópias da chave da sala de convivência dos alunos, questionando sobre a necessidade de tantas 20 

cópias. Diante disso, foi proposto o aproveitamento das chaves que não estão em uso pelos veteranos, ou 21 

ainda, a disponibilização de uma cópia da chave no setor de audiovisual, para que cada aluno possa retirar e 22 

devolver a chave após o uso. O Prof. Vitor também comunicou sobre um documento protocolado pela discente 23 

Midiane Scarabeli Alves Coelho da Silva sobre os problemas de saúde (física e psicológica) que tem passado 24 

e, diante disso, tem estado ausente da cidade em algumas ocasiões. O documento da discente foi lido para 25 

todos do colegiado. Por fim, o Prof. Vitor informou que os dados foram lançados na plataforma Sucupira, talvez 26 

não da forma como gostaríamos, mas sim da forma como foi possível, frente às limitações de informações 27 

(nem todos informaram) e de conhecimento do sistema. Registrou agradecimentos ao Dario, que se dedicou 28 

bastante nesta tarefa, e a todos que responderam prontamente as demandas. Mencionou também que as 29 

dicas e orientações da Profa. Lana, na ocasião da aula inaugural, foram fundamentais para o aperfeiçoamento 30 

de várias informações lançadas no sistema. Não havendo mais informes, passou-se para a ordem do dia. 1. 31 
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Apreciação de solicitação de convalidação de exame de proficiência em língua estrangeira: 32 

Requerentes: Sirlene Aparecida da Silva e Cássia. As discentes apresentaram documentação que comprova a 33 

realização do exame de proficiência em língua estrangeira. Solicitações aprovadas. 2. Apreciação de 34 

solicitação de convalidação de disciplinas cursada em outro programa de pós-graduação. Requerente: 35 

Rosiane Mendes de Oliveira e Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo. Solicitações aprovadas. 3. Apreciação de 36 

solicitações de convalidação de atividades complementares. Requerentes: Fausto Amador Alves Neto; 37 

Rosiane Mendes de Oliveira; Isley Borges da Silva Junior; Daniel de Araújo Silva. Considerando-se o próximo 38 

ponto de pauta, o colegiado decidiu que as solicitações serão encaminhadas para a comissão. 4. Apreciação 39 

de criação de comissão para conferência das atividades complementares. O colegiado foi favorável à 40 

criação e a coordenação encaminhará e-mail para consulta aos interessados em compor a comissão, que 41 

deverá ser instituída num prazo de 20 dias e apreciar as convalidações solicitadas no ponto de pauta 3. 5. 42 

Apreciação de criação de comissão para elaboração do edital de processo seletivo para ingresso de 43 

alunos regulares no PPGEP. Após leitura do regimento, verificou-se que o Colegiado do PPGEP é que tem 44 

atribuição de aprovar e deferir o edital de processo seletivo de aluno regular. Mesmo assim, nada impede que 45 

seja criada uma comissão para tal finalidade e, posteriormente, o edital ser apreciado e aprovado pelo 46 

colegiado. Diante disso, isso será discutido na próxima reunião de planejamento com os docentes do PPGEP, 47 

lembrando que o prazo para encaminhar os editais para apreciação pela PROPP é o dia 16 de agosto de 2016. 48 

6. Solicitação de afastamento para realização de trabalho de campo. Requerente: Midiane Scarabeli Alves 49 

Coelho da Silva. Solicitação aprovada. Foi lembrado que este afastamento pode durar por até 6 meses a partir 50 

da data de início. 7. Apreciação de proposta de resolução que regulamenta o exame de qualificação. Foi 51 

iniciada a análise e discussão de minuta de resolução apresentada pela Profa. Patrícia. Após as discussões, 52 

ficou definido que a minuta será encaminhada para todos os docentes do PPGEP, para abrir espaço para 53 

opiniões e sugestões de todos. Às onze horas e cinquenta e cinco minutos foi encerrada a reunião e, para 54 

constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vitor Koiti Miyazaki, na qualidade de 55 

Presidente do Colegiado do PPGEP e pelos demais membros do Colegiado. Ituiutaba, 12 de abril de 2016. 56 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) ________________________________________________ 57 

Gerusa Gonçalves Moura (representante docente) ______________________________________________ 58 

Josy Dayanny Alves Souza (representante discente) ____________________________________________ 59 

Patrícia Francisca de Matos (representante docente)  ____________________________________________ 60 

Roberto Barboza Castanho (representante docente)  ____________________________________________ 61 

Vitor Koiti Miyazaki (representante docente) ___________________________________________________ 62 
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