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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA DO PONTAL – PPGEP 2 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, terça-feira, às oito horas e trinta minutos, na 3 

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

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

presidência da professora doutora Patrícia Francisca de Matos, substituta legal da Coordenação do PPGEP, 6 

com a participação dos membros citados ao final. O professor Vitor justificou ausência, em decorrência de 7 

participação em evento científico no Rio de Janeiro-RJ. Comunicados: a) A prof. Patrícia informou sobre os 8 

prazos de entrega dos relatórios de qualificação da turma de 2015. Avisou ainda, sobre o funcionamento da 9 

secretaria no mês de julho. Ordem do dia: PONTO 1) Prorrogação do prazo para entrega da versão final 10 

dos projetos de pesquisa da turma ingressante em 2016. O prazo aprovado foi o dia o 12 de agosto. 11 

PONTO 2) Definição do calendário de reuniões do colegiado do PPGEP para o 2º semestre de 2016.  12 

Calendário aprovado com reuniões a serem realizadas nas terças feiras no período da tarde. PONTO 3) 13 

Convalidação das atividades complementares de discentes.  Após avaliação da documentação enviada 14 

pela Comissão, foi aprovado as atividades dos seguintes discentes: Fausto Amador Alves Neto 15 

(21512GEO004) - obteve 10 créditos, devidamente comprovados, superando, portanto, o mínimo de 6 (seis) 16 

créditos em atividades complementares exigidos pelo programa. Rosiane Mendes de Oliveira 17 

(21512GEO008) –obteve 10,5 créditos, devidamente comprovados, superando, portanto, o mínimo de 6 (seis) 18 

créditos em atividades complementares exigidos pelo programa. Daniel de Araújo Silva (21512GEO003) - 19 

obteve 8 créditos, devidamente comprovados, superando, portanto, o mínimo de 6 (seis) créditos em 20 

atividades complementares exigidos pelo programa e Jeziel Alves Rezende (21512GEO005) obteve 8,5 21 

créditos, devidamente comprovados, superando, portanto, o mínimo de 6 (seis) créditos em atividades 22 

complementares exigidos pelo programa. PONTO 4) Organização do Geopontal: O prof. Roberto Barbosa 23 

Castanho, fez um breve relato do andamento da organização do Geopontal a ser realizado no período de 27 24 

a 29 de setembro. PONTO 5) Apreciação da proposta de resolução sobre credenciamento docente no 25 

PPGEP: A resolução foi discutida entre os membros e acordado o envio para todos os docentes do PPGEP 26 
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para apreciação. Às doze minutos foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta Ata que, após lida e 27 

aprovada, será assinada por mim, Patrícia Francisca de Matos, na qualidade de substituta legal do 28 

Coordenador do PPGEP e pelos demais membros. Ituiutaba, 28 de junho de 2016. 29 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) _________________________________________________ 30 

Gerusa Gonçalves Moura (representante docente) _______________________________________________ 31 

Josy Dayanny Alves Souza (representante discente) _____________________________________________ 32 

Patrícia Francisca de Matos (substituta legal da coordenação) ______________________________________ 33 

Roberto Barboza Castanho (representante docente) ______________________________________________ 34 
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