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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

UBERLÂNDIA

Em 21 de Dezembro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 11ª reunião
ordinária do Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal do ano em
curso, sob a Presidência da Professora Joelma Cristina dos Santos, estando presentes os
membros citados no final desta Ata.  A reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Aprovação das
atas: aprovada a ata da 10ª reunião  ordinária  do Colegiado do Programa de Pós Graduação em
Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2021.

.2. Informes: não houve informes.3. Ordem do dia. 3.1 Aprovação do calendário de reuniões
para o ano de 2022: Foi definido pelo Colegiado que as reuniões do Colegiado sempre
ocorrerão na terceira quinta-feira de cada mês em 2022, exceto no mês de Fevereiro. Aprovado
por unanimidade. 3.2. Solicitação de composição de banca de qualificação da
discente Natália Caroline Silva Nery (2201GEO011). Relatora Profª. Maria Angélica de
Oliveira Magrini Processo 23117.071985/2021-89: Após analisada a documentação a relatora é
de parecer favorável a composição da banca de qualificação da discente Natália Caroline Silva
Nery (2201GEO011). Aprovada por unanimidade. 3.3 Solicitação de dilação de prazo para
exame de qualificação da discente Monica Souza Oliveira Viali (22012GEO010 ). Relatora
Profª. Jussara dos Santos Rosendo Processo 23117.072586/2021-35: Após analisada a
documentação a relatora é de parecer favorável a dilação de prazo para defesa de qualificação da
discente Monica Souza Oliveira Viali (22012GEO010) com prazo de 90 dias Aprovada por 03
votos e 01 abstenção. 3.4 Certificados da XIV ENANPEGE do discente Matheus Alfaiate
Borges e orientador Roberto Barboza Castanho para prestação de contas
Processo 23117.072595/2021-26: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer
favorável. Aprovado por unanimidade. 3.5 Relatório de estágio de docência dos
discentes  Jonas de Alves Bessa 22112GEO009 e Helier Gomes Muniz
Fernandes 22112GEO007. Relator Prof. Carlos Roberto Loboda
Processo 23117.074034/2021-61:  Após analisada a documentação o relator é de parecer
favorável aos relatórios de estágio de docência dos discentes Jonas de Alves
Bessa 22112GEO009 e Helier Gomes Muniz Fernandes 22112GEO007. Aprovado por
unanimidade. 3.6 Solicitação de troca de orientador do discente João Paulo Miros Neves
Processo 23117.072413/2021-17. Relatora Profª. Leda Correia Pedro Miyazaki: Após
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analisada a documentação a relatora é de parecer favorável a troca de orientador. Sendo assim a
partir da data de hoje o Professor Anderson Pereira Portuguez orientará o discente João Paulo
Miros Neves 22112GEO008. Aprovado por unanimidade. 3.7 Solicitação de troca de
orientador da discente Larisse Moura Silva 21912GEO015. Processo 23117.087360/2021-
39 Relatora Profª. Leda Correia Pedro Miyazaki: Após analise da documentação a relatora
recomenda que seja refeito a solicitação de troca de orientador devido o processo não atender ao
previsto na Resolução COLPPGEP 05/2015, por ausência de assinatura do anexo I, além de não
ter sido anexado ao processo a carta aceita da nova orientadora. Também foi recomendado que
seja feito separadamente em outro processo  a solicitação de dilação de prazo para qualificação.
Sendo assim esse ponto de pauta ficará para próxima reunião até que a discente envie toda
documentação corretamente. Aprovado por unanimidade. 3.8 Solicitação de avaliação de
atividades complementares da discente Solange Alves Camargos 
22012GEO013 Processo 23117.075204/2021-25. Relator Carlos Roberto Loboda: Após
analisada a documentação o relator é de parecer favorável à convalidação de 08 créditos em
atividades complementares da discente Solange Alves Camargos  22012GEO013. Aprovado por
unanimidade. 3.9 Solicitação de avaliação de atividades complementares da discente Viviane
Alves de Medeiros Lima 22012GEO014. Processo 23117.086274/2021-17 Relatora Maria
Angélica de Oliveira Magrini: Após analisada a documentação a relatora é de parecer
favorável à convalidação de 23 créditos em atividades complementares da discente Viviane
Alves de Medeiros Lima 22012GEO014. Aprovado por unanimidade. 3.10  Solicitação
de avaliação de atividades complementares da discente Larissa Lenz Oliveira da Trindade
22012GEO007. Processo 23117.075203/2021-81. Relatora Maria Angélica de Oliveira
Magrini: Após analisada a documentação a relatora é de parecer favorável à convalidação de 09
créditos em atividades complementares da discente Larissa Lenz Oliveira da Trindade
22012GEO007. Aprovado por unanimidade. 3.11 Solicitação prof. Roberto Barboza Castanho
na carga horária da plataforma sucupira e Extrato 12 da Ata 11/2021 Conselho do Campus
São Borja. Processo 23117.087504/2021-57: Após analisada a documentação o colegiado é de
parecer favorável a alteração da carga horária do Prof. Roberto Barboza Castanho na plataforma
sucupira para 08 horas. Aprovado por unanimidade. 3.12 Solicitação de composição de banca
de qualificação da discente Alessandra Ribeiro Pereira (matrícula 21912GEO011).
Relatora Profª. Jussara dos Santos Rosendo. Processo 23117.087641/2021-91: Após
analisada a documentação a relatora é de parecer favorável a composição da banca de
qualificação da discente Alessandra Ribeiro Pereira (matrícula 21912GEO011). Aprovada por
unanimidade. 3.13 Solicitação de troca de orientador da discente Marcella de Freitas Borges
22012GEO008 Processo 23117.087807/2021-70. Relatora Profª. Leda Correia Pedro
Miyazaki: Após analise da documentação a relatora recomenda que seja refeito a solicitação de
troca de orientador devido o processo não atender ao previsto na Resolução COLPPGEP
05/2015, por ausência da carta aceita da nova orientadora. Sendo assim esse ponto de pauta
ficará para próxima reunião até que a discente envie toda documentação corretamente. Aprovado
por unanimidade. 3.14 Solicitação de banca examinadora para defesa de Dissertação de
Mestrado do discente Cláudio Scarparo Silva 21912GEO008. Processo 23117.086662/2021-
90. Relator Prof. Carlos Roberto Loboda: Após analisada a documentação o relator é de
parecer favorável a composição da banca de defesa de dissertação do discente Cláudio Scarparo
Silva (21912GEO008). Aprovado por unanimidade.  Às 16 horas foi encerrada a reunião e, para
constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Joelma Cristina dos Santos,
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na qualidade de Presidente do Colegiado, e os demais participantes: Carlos Roberto Loboda,
Leda Correia Pedro Miyzaki e Matheus Alfaiate Borges. Ituiutaba, 21 de Dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Joelma Cristina dos Santos, Presidente, em
01/02/2022, às 22:18, 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 02/02/2022, às 07:56, 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 Carlos Roberto Loboda, Membro de
Colegiado, em 02/02/2022, às 16:37, 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 Matheus Alfaiate Borges, Membro de
Colegiado, em 09/02/2022, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
3272670 e o código CRC E2864DCF.

Referência: Processo nº 23117.074646/2021-54 SEI nº 3272670
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