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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA DO PONTAL – PPGEP 2 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às quinze horas e dez 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. PONTO 1) 6 

Comunicados. 1) Começando a reunião o professor Roberto Castanho perguntou o que vai acontecer com o 7 

PPGEP se ocorrer o desmembramento da FACIP. O professor Vitor respondeu que caso o desmembramento 8 

ocorra, da forma como está sendo proposto, o PPGEP deverá compor o Instituto de Ciências Humanas – ICH, 9 

embora, em nenhum momento, tenha sido chamado para as discussões enquanto um curso desta possível 10 

unidade. 2) Em prosseguimento o professor Vítor informou que as bolsas da CAPES foram “descongeladas” e 11 

que foi disponibilizada uma bolsa para o PPGEP, a partir de cota da PROPP e, dessa forma, a discente Laíza 12 

Brumano (primeira colocada no edital de bolsas) será contemplada. 3) O professor Vítor informou ainda que o 13 

professor João da matemática sugeriu ao PPGEP trocar as salas do mestrado – coordenação e convivência 14 

dos alunos – com as salas da matemática, situadas no Bloco A e, após apreciação, o colegiado recusou. 4) O 15 

professor Vitor solicitou um MI dirigido ao setor responsável para que fique registrado o pedido para 16 

instalação dos ares-condicionados. PONTO 2) Apreciação da indicação de docentes para criação da 17 

comissão de conferência de atividades complementares do PPGEP. REQUERENTE: Coordenação do 18 

PPGEP. O professor Vitor informou que as professoras Leda e Maria Angélica manifestaram intenção de 19 

participarem da comissão para a conferência de atividades complementares do PPGEP. O colegiado declarou 20 

favorável a manifestação das professoras. PONTO 3) Apreciação de proposta de resolução que 21 

regulamenta o exame de qualificação no PPGEP. REQUERENTE: Coordenação do PPGEP. Após as 22 

sugestões encaminhas pelos docentes foram feitas as devidas modificações propostas e passada novamente 23 

para apreciação. A proposta de resolução modificada foi aprovada pelos membros do Colegiado. PONTO 4) 24 

Apreciação de relatório de estágio de docência. REQUERENTE: Isley Borges da Silva Júnior. Após 25 

apreciação do relatório do discente pelos membros do Colegiado, foi aprovado. PONTO 5) Solicitação de 26 
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realização de exame de qualificação. REQUERENTE: Isley Borges da Silva Júnior. Após apreciação da 27 

solicitação do discente pelos membros do Colegiado e considerando que a Resolução sobre qualificação 28 

ainda não estava aprovada na ocasião desta solicitação, foi aprovada com ressalva da pendência a ser 29 

analisada pela comissão para conferência das atividades complementares, o fechamento do componente 30 

curricular Estágio docência e a formação da banca com videoconferência para o membro externo. PONTO 6) 31 

Apreciação de requerimento para afastamento de cumprimento da carga horária na sala de 32 

convivência dos alunos. REQUERENTE: Renata Vieira Souza. Após apreciação do requerimento da 33 

discente pelo Colegiado, em decorrência de recomendações médicas, a solicitação foi aprovada. Às 34 

dezessete horas e dez minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 35 

aprovada, será assinada por mim, Dario Junqueira de Moraes, na qualidade de Secretário do PPGEP e pelos 36 

membros do Colegiado. Ituiutaba, 02 de maio de 2016. 37 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) _________________________________________________ 38 
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