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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2016 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

GEOGRAFIA DO PONTAL – PPGEP 2 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, terça-feira, às quatorze horas, na sala 300, Bloco D, 3 

campus Pontal, bairro Tupã, nesta cidade, teve início a quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa de 4 

Pós-graduação em Geografia do Pontal – PPGEP, do presente ano, sob a presidência do professor doutor 5 

Vítor Koiti Miyazaki com a participação dos membros citados ao final. Comunicados: Prof. Roberto lembrou 6 

que haverá reunião da comissão organizadora na próxima quinta-feira, 11/08 e reforçou a importância da 7 

participação dos alunos bolsistas. Nesse sentido, o Prof. Vitor enviará e-mail pela coordenação a todos os 8 

alunos, em especial aos bolsistas, reforçando a necessidade e importância de maior envolvimento e 9 

participação. O Prof. Vitor comunicou que ocorreu um fórum de coordenadores de programas de pós-10 

graduação em geografia do Brasil promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 11 

Geografia – ANPEGE, nos dias 27 e 28 de julho, em São Luís-MG, durante o XVIII Encontro Nacional de 12 

Geógrafos. Na ocasião, foram debatidos vários assuntos, em especial os critérios de avaliação da CAPES 13 

para os programas de pós-graduação e periódicos científicos, bem como a questão do financiamento, frente 14 

aos cortes no orçamento por parte do governo federal. Ordem do dia: PONTO 1) Apreciação da 15 

convalidação de atividades complementares. Requerente: Comissão de conferência de atividades 16 

complementares. O Colegiado apreciou e aprovou os relatórios de conferência de atividades complementares 17 

apresentados pela comissão. PONTO 2)  Apreciação de solicitação de dilação de prazo para 18 

cumprimento dos créditos em atividades complementares REQUERENTE: Carlos Eduardo de Oliveira 19 

Gontijo. O discente apresentou solicitação de dilação de prazo para cumprimento das atividades 20 

complementares, informando que já concluiu 3 créditos e que o restante será cumprido por meio de 21 

publicação já submetida. No entanto, a comissão de conferência de atividades complementares comunicou 22 

que o discente não obteve os 3 créditos ainda e que, portanto, será necessário que discente desenvolva mais 23 

atividades. Diante disso, o colegiado concedeu 60 dias de prazo, considerando-se que dessa forma o 24 

discente poderá contribuir para o Geopontal e cumprir a pontuação necessária. PONTO 3) Apreciação de 25 

solicitações de realização de exame de qualificação. REQUERENTES: Carlos Eduardo de Oliveira 26 
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Gontijo, Daniel de Araujo Silva, Emmeline Aparecida Silva Severino, Fausto Amador Alves Neto, Jeziel Alves 27 

Rezende, Josy Dayanny Alves Souza, Nélio Paulo Sartini Dutra Júnior, Roberta Lisboa e Rosiane Mendes de 28 

Oliveira. As solicitações foram aprovadas. Registrou-se que no caso do discente Carlos Eduardo de Oliveira 29 

Gontijo, o exame de qualificação só poderá ser realizado após o cumprimento dos seis créditos em atividades 30 

complementares. A secretaria da coordenação comunicará todos os membros das bancas e disponibilizará os 31 

exemplares na secretaria, bem como o envio destes no caso de membros externos. Registrou-se ainda que a 32 

Coordenação não arcará com despesas de membros de banca externos, bem como não se responsabilizará 33 

com o agendamento de espaço físico e equipamentos, que serão atribuição dos discentes e seus 34 

orientadores. PONTO 4) Apreciação de solicitações de dilação de prazo para entrega do relatório de 35 

qualificação. REQUERENTES: Adriana Lacerda de Brito, Marcilene Gonçalves Teodoro, Midiane Scarabeli 36 

Alves Coelho da Silva. O Colegiado concedeu 30 dias de prorrogação para a discente Adriana Lacerda de 37 

Brito. Registrou-se que a discente argumentou que passou por mudança de orientador e que por isso pode ter 38 

havido prejuízo no desenvolvimento da pesquisa. No entanto, foi lembrado que a mudança de orientador, no 39 

caso dela, ocorreu antes da defesa dos projetos de pesquisa e, diante disso, a aluna defendeu o projeto no 40 

mesmo prazo que os demais, já com o projeto aprovado. De qualquer forma, foi concedido 30 dias 41 

improrrogáveis para a discente. Foi concedido também 30 dias para a discente Midiane Alves Coelho da 42 

Silva, uma vez que ela apresentou atestados médicos que comprovam problemas de saúde que prejudicaram 43 

o desenvolvimento da pesquisa. Da mesma forma, também foi concedido um prazo de 30 dias para a 44 

discente Marcilene Gonçalves Teodoro, que argumentou que o relatório de qualificação já está concluído, 45 

faltando apenas uma revisão final por parte do orientador. PONTO 5) Apreciação de requerimento de 46 

aproveitamento de disciplinas. REQUERENTES: Adriana Lacerda de Brito e Carlos Eduardo de Oliveira 47 

Gontijo. Os documentos exigidos foram apresentados pelos discentes e, após conferência e análise do 48 

Colegiado, foram aprovadas as solicitações de aproveitamento das disciplinas. PONTO 6) Apreciação de 49 

relatório de estágio docência. REQUERENTES: Josy Dayanny Alves de Souza, Midiane Scarabeli Alves 50 

Coelho da Silva e Renata Vieira Souza. Os relatórios, já devidamente apreciados e aprovados pelos 51 

supervisores, foram analisados e aprovados pelo Colegiado. PONTO 7) Solicitação de licença para 52 
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realização de trabalho de campo fora do município de Ituiutaba. REQUERENTE: Josy Dauanny Alves de 53 

Souza. A solicitação se deve ao fato da discente ser bolsista e precisar realizar pesquisa de campo em 54 

Goiânia, por um período de 30 dias. O Colegiado foi favorável à solicitação. PONTO 8) Solicitação de co-55 

orientação. REQUERENTE: Mariane Vilela Franco. A discente, com concordãncia do Prof. Paulo Cezar 56 

Mendes, que é seu orientador, solicitou co-orientação da Profa. Gerusa Gonçalves Moura. O Colegiado foi 57 

favorável à solicitação. Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a reunião e, para 58 

constar, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Vitor Koiti Miyazaki, na qualidade 59 

de Coordenador e Presidente do Colegiado do PPGEP e pelos demais membros. Ituiutaba, 09 de agosto de 60 

2016. 61 

Carlos Roberto Loboda (representante docente) _________________________________________________ 62 

Gerusa Gonçalves Moura (representante docente) _______________________________________________ 63 

Josy Dayanny Alves Souza (representante discente) _____________________________________________ 64 

Patrícia Francisca de Matos (representante docente) _____________________________________________ 65 

Roberto Barboza Castanho (representante docente) ______________________________________________ 66 

Vítor Koiti Miyazaki (Presidente)_____________________________________________________________ 67 
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