
01/12/2020 SEI/UFU - 2384133 - Ata de Reunião

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2689427&infra_sistema=… 1/3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Pontal

Rua Vinte, 1600, Bloco D, Sala 300 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402 
Telefone: (34) 3271-5305/5306 - www.ppgep.facip.ufu.br - ppgep@ufu.br 

  

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em dezessete de novembro de 2020, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 9ª reunião ordinária
do Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal do ano em curso, sob a Presidência do
Coordenador Roberto Barboza Castanho, estando presentes os membros citados no final desta Ata. A
Professor Jussara dos Santos Rosendo jus�ficou sua ausência. A reunião transcorreu da seguinte forma:
1. Informes: Professor Roberto efetuou os seguintes informes da coordenação: a) Realização da consulta aos
docentes sobre a possibilidade de oferta de uma bolsa para alunos do convênio UFU e OEA. 11 docentes
responderam sendo favoráveis que o Programa des�ne a primeira bolsa de 2021 para o aluno estrangeiro; b)
Autorização do CONICHPO para a realização das eleições do COLPPGEP. Edital publicado, sendo que a
votação será virtual e ocorrerá no dia 19 de novembro, sendo uma vaga para docentes e uma vaga para
discente; c) Finalização da Plataforma sucupira no máximo até 25 de novembro de 2020 com os dados do
recoleta; d) Recordação da 1.ª Assembleia do PPGEP no dia 18 de novembro de 2020, às 14 horas. e f)
Reunião com a Diretoria do ICHPO, estabelecendo horário de atendimento interno (apenas por telefone) da
secretaria nas terças e quintas, das 8 às 11: 30 hs.  2. Apreciação da Ata: 8ª reunião ordinária do Colegiado
do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2020. Aprovadas por unanimidade. 3.
Ordem do dia:  3.1. Apreciação de relatório de a�vidades complementares e parecer da comissão de
a�vidades complementares da discente Linéia Silva Freitas Heliodoro, matrícula 21912GEO016. Processo
SEI 23117.062756/2020-92. Relatora Profª. Jussara dos Santos Rosendo: O professor Vitor  fez a leitura de
seu parecer a pedido da relatora. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou por unanimidade. 3.2.
Prorrogação para prazos de Exame de qualificação e Defesa de Dissertação de mestrado de discentes do
PPGEP em período de pandemia: Ampliando o tempo de defesa de 24 para 30 meses em caráter
excepcional devido a pandemia. Automa�camente as qualificações também ficarão prorrogadas de 18 para
24 meses. Aplica-se a todos os alunos bolsistas ou não. A Coordenação também fará uma portaria a todos
informando sobre essa temá�ca. Aprovado por unanimidade essa pauta no colegiado.  3.3. Avaliação e
planejamento de disciplinas ofertadas pelo PPGEP para o quadriênio 2021 - 2024, conforme propostas
enviadas para a coordenação pelos docentes do PPGEP. Processo SEI 23117.064664/2020-47. Relatora
Profa. Leda Correia Pedro Miyazaki: A relatora explicou o processo e fez a leitura de seu parecer. O
Colegiado apreciou o parecer e o aprovou por unanimidade. 3.4. Apreciação de parecer da Comissão de
bolsas do PPGEP acerca das solicitações recebidas sobre possíveis prorrogações de bolsas. Processo
SEI 23117.066750/2020-94. Relatora Profa. Leda Correia Pedro Miyazaki:  A relatora explicou o processo e
fez a leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou por unanimidade. 3.5.
Homologação de nomes dos docentes membros da comissão do processo sele�vo edital PPGEP 3/2020: O
Colegiado apreciou os nomes e aprovou por unanimidade. 3.6. Apreciação de relatório e banca de
qualificação da discente Isabella Cunha Moukarzel Domingues, Matrícula PPGEP 21912GEO009. Processo
SEI 23117.065836/2020-08. Relatora Profa. Leda Correia Pedro Miyazaki: A relatora explicou o processo e
fez a leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou por unanimidade. 3.7. Apreciação
de relatório e banca de qualificação do discente Cláudio Scarparo Silva, matrícula 
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PPGEP 21912GEO008. Processo SEI 23117.065296/2020-54. Relatora Profª. Jussara dos Santos Rosendo: O
professor Vitor  fez a leitura de seu parecer a pedido da relatora. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou
com 04 votos favoráveis e 01 abstenção. 3.8. Apreciação de relatório e banca de qualificação
da discente Maria Vanda Santos, Matrícula PPGEP 21912GEO007. Processo SEI 23117.066120/2020-10.
Relator Prof. Vitor Koi� Miyazaki : O relator explicou o processo e fez a leitura de seu parecer. O Colegiado
apreciou o parecer e o aprovou por unanimidade. 3.9. Apreciação do parecer da comissão de a�vidades
complementares do PPGEP da discente Maria Vanda Santos, Matrícula PPGEP 21912GEO007. Processo
SEI 23117.066057/2020-11. Relator Prof. Anderson Pereira Portuguez:  O relator explicou o processo e fez a
leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou por unanimidade. 3.10. Apreciação de
relatório e banca de qualificação da discente Suellen Ba�sta dos Santos Parreira, matrícula
PPGEP 21912GEO014. Processo SEI 23117.066685/2020-05. Relator Prof. Vitor Koi� Miyazaki : O relator
explicou o processo e fez a leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou por
unanimidade. 3.11. Apreciação do Parecer e revisão da Resolução COLPPGEP 3/2016. Processo
SEI 23117.066414/2020-41. Relator Prof. Vitor Koi� Miyazaki :  O relator explicou o processo e fez a leitura
de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou por unanimidade. 3.12. Apreciação de relatório
e banca de qualificação do discente Jhonatan Wivys Mendes Mesquita, Matrícula PPGEP
21912GEO005. Processo SEI 23117.066712/2020-31. Relator Prof. Anderson Pereira
Portuguez:  O relator explicou o processo e fez a leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e foi
aprovado com 04 votos e 01 abstenção. 3.13. Apreciação de solicitação de composição de banca de Defesa
de Dissertação de Mestrado do discente Rafael Marchiori Silva Demetrio Jorge, Matrícula PPGEP
21912GEO012. Processo SEI 23117.066621/2020-04. Relatora Profª. Jussara dos Santos Rosendo:  O
professor Vitor  fez a leitura de seu parecer a pedido da relatora. O Colegiado apreciou o parecer e o aprovou
com 04 votos favoráveis e 01 abstenção. 3.14. Apreciação de relatório e banca de qualificação
do discente Diêmison Ladislau de Alencar, Matrícula  PPGEP 21912GEO006. Processo
SEI 23117.066694/2020-98. Relator Prof. Anderson Pereira Portuguez: O relator explicou o processo e fez a
leitura de seu parecer. O Colegiado apreciou o parecer e foi aprovado com 04 votos e 01 abstenção. 3.15.
Calendário de reuniões ordinárias do COLPPGEP para o ano de 2021: Calendário 2021 aprovado por
unanimidade, porém devido ao carnaval a 1ª reunião Ordinária do Colegiado será agendada para 23 de
Fevereiro de 2021.  Às 16 horas e 20 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 do
Colegiado, e os demais par�cipantes: Anderson Pereira Portuguez, Camila Oliveira Silva, Leda Correia Pedro
Miyazaki e Vitor Koi� Miyazaki. Ituiutaba, 17 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Camila Oliveira Silva, Usuário Externo, em 30/11/2020, às
11:12, 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 Anderson Pereira Portuguez, Membro de Colegiado, em
30/11/2020, às 11:29, 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
30/11/2020, às 14:13, 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 01/12/2020, às
13:47, 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 01/12/2020,
às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
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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 2384133 e o
código CRC 49A6D0A4.

Referência: Processo nº 23117.063471/2020-79 SEI nº 2384133
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