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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 6ª REUNIÃO/2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA -
PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Aos dezoito dias do mês de agosto de 2020, às 13:35 horas,  por meio de plataforma remota em
Ituiutaba/MG, teve início a 6ª reunião do reunião do Colegiado do ano em curso, sob a Presidência do
Coordenador Roberto Barboza Castanho, estando presentes os membros citados no final desta Ata.  A
reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária do ano de 2020. A
ata da 5ª reunião foi aprovada por unanimidade. 2. Informes: 2.1: Realização da reunião com discentes e
docentes no dia 21 de julho de 2020 -  reunião realizada de forma remota, visando informar o calendário
de aulas e funcionamento das mesmas para o período de 2020.3; 2.2. Envio dos horários das disciplinas
ofertadas para a PROGRAD -  Seguiu-se conforme proposição dos docentes, planejado para o ano de
2020, abarcando o que seria ofertado no 1º e 2º semestre caso não houvesse pandemia. Entretanto,
visou atender os discentes, para que os mesmos possam concluir e/ou dar con�nuidade em suas
disciplinas obtendo créditos necessários para as demais etapas do mestrado; 2.3. Conclusão do
levantamento patrimonial - A Maria efetuou o levantamento patrimonial, inserindo novas aquisições,
tais como 01 mesa de reunião, 04 cadeiras, 02 monitores de led e um data show. Professora Joelma
enviou as listas de conferência e as conferidas para a diretoria do ICHPO. Alguns equipamentos não foram
localizados, como por exemplo, 03 notebooks, que já constam como faltantes de anos anteriores.
Enfa�zado o agradecimento para ambas envolvidas diretamente no processo; 2.4. Indicação de nomes
para o fórum de coordenadores da ANPEGE - Em consulta efetuada entre a comunidade do PPGEP,
os Professores, Vitor, representando a revista BGJ, Professora Jussara, em nome da coordenação,
Professor Alessandro, representando os docentes, e a discentes Larissa foram os indicados para o fórum
realizado no final de julho do corrente ano; 2.5. Indicação de nome
para Fórum em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro - Após consulta entre a comunidade do PPGEP,
foi indicado o Professor Anderson para o respec�vo fórum; 2.6. Profa. Jussara - Informe sobre a
necessidade de lançamento da nota dissertação - Os docentes precisam se atentar para lançar a nota no
final da disciplina, para evitar problemas de solicitação de abertura do sistema fora do prazo. Os docentes
devem inserir a nota no prazo correto. Será enviado via e-mail tal solicitação para não ocorrer
esquecimentos. 2.7. Informes da Profa. Jussara sobre fórum da ANPEGE - A Profa. elencou sobre a
produção qualificada nos programas, manutenção de Programas, entre outros, tais como o coleta capes
via sucupira; 2.8. Prof. Anderson informou sobre o evento III Seminário Diversidade, Religiosidade e
Questões Étnico-Raciais na Atualidade - convidou a todos para par�ciparem. 2.9. Prof. Vitor - Informes
sobre o fórum de editores na ANPEGE - Importância de ar�gos em revistas.  Ordem do dia: 3.1.
 Apreciação do Ad Referendum emi�do acerca das propostas de oferta de disciplinas remotas para o
2020.3 enviados pelos docentes, e aprovados pela Comissão do PPGEP. Processo
SEI 23117.040669/2020-84; Devido aos prazos, o coordenador lançou mão de tal ato, referendado pelos
docentes, e que foi Aprovado por unanimidade no colegiado. 3.2. Apreciação de solicitação de
aproveitamento de disciplinas da discente Larissa Lenz Oliveira da Trindade, matrícula
22012GEO007. Processo SEI 23117.038280/2020-79. Relator Prof. Anderson Pereira Portuguez; O
professor efetuou a leitura do seu parecer, sendo favorável ao aproveitamento das disciplinas solicitadas.
Aprovado o parecer por Unanimidade no colegiado. 3.3. Apreciação de edital de credenciamento e
recredenciamento docente no PPGEP. Processo SEI 23117.036501/2020-74. Relator Prof. Vitor Koi�
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Miyazaki : O relator efetuou a leitura do seu parecer, bem como a proposição da minuta de edital que em
breve será publicado. Após discussões foi Aprovado o edital por Unanimidade no
colegiado. 3.4. Solicitação de dilação de prazo para realização do exame de qualificação da discente
Linéia Silva Freitas Heliodoro, matrícula 21912GEO016. Processo 23117.046957/2020-42. Relatora
Profa. Jussara dos Santos Rosendo - A professora efetuou a leitura do seu parecer, e após discussões na
reunião, o parecer foi Aprovado por Unanimidade. 3.5. Apreciação de cer�ficados de proficiência em
língua estrangeira dos discentes ingressantes em 2019 no PPGEP: Alessandra Ribeiro Pereira, Alexandre
Barra Medeiros, Camila Oliveira Silva, Carlos Eduardo Silva, Cláudio Scarparo Silva, Diêmison Ladislau
de Alencar, Isabela de Freitas Lima, Isabella Cunha Moukarzel Domingues, Jhonatan Wivys Mendes
Mesquita, Lana Alpulinário Pimenta Santos, Larisse Moura Silva, Leonardo Sebas�ão Delfino de
Souza, Lineia Silva Freitas Heliodoro, Maria Vanda dos Santos, Marilia Cris�na de Almeida da
Silveira, Rafael Marchiori Silva Demetrio Jorge e Suellen Ba�sta dos Santos Parreira. O coordenador
informou que todos os cer�ficados foram verificados juntos aos órgãos que efetuaram as provas, bem
como todos os documentos apresentados são autên�cos. Todos os cer�ficados foram aprovados por
Unanimidade. Às 15 horas e 43 minutos, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida
e aprovada, será assinada por mim, Roberto Barboza Castanho, na qualidade de Presidente, pelos
Membros, Anderson Pereira Portuguez, Camila Oliveira Silva, Jussara dos Santos Rosendo, Leda Correia
Pedro Miyazaki e Vitor Koi� Miyazaki. Ituiutaba, 18  de Agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Pereira Portuguez, Membro de Colegiado, em
18/08/2020, às 22:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Barboza Castanho, Presidente, em 19/08/2020,
às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Oliveira Silva, Usuário Externo, em 19/08/2020, às
11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vitor Koi� Miyazaki, Membro de Colegiado, em
15/09/2020, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leda Correia Pedro Miyazaki, Membro de Colegiado, em
15/09/2020, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jussara dos Santos Rosendo, Membro de Colegiado, em
15/09/2020, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2203306 e
o código CRC E5902228.

Referência: Processo nº 23117.041042/2020-41 SEI nº 2203306

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

