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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2021 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
GEOGRAFIA DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 17 de Agosto de 2021, às 13 horas e 30 minutos, via remota, teve início a 7ª reunião ordinária do
Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geografia do Pontal do ano em curso, sob a Presidência do
Professor Roberto Barboza Castanho, estando presentes os membros citados no final desta Ata. A
professora Leda Correia Pedro Miyazaki, jus�ficou a sua ausência. A reunião transcorreu da seguinte
forma: 1. Aprovação de Atas: Ata da 6ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós Graduação
em Geografia do Pontal - COLPPGEP de 2021. A referida obteve 04 (quatro) votos favoráveis e 01 (uma)
abstenção. Aprovada pela maioria. 2. Informes: O Professor Roberto efetuou os seguintes informes da
coordenação: a)  A coordenação enviou para a PROPP o orçamento de equipamentos solicitados para a
sala de web conferência de uma empresa �jucana;  b)  E-mail enviado para a comunidade PPGEP
referente a entrega de planos de trabalho e a�vidades de docentes e discentes até 23 de agosto de 2021;
c) Estamos aguardando a resposta da Diretoria do ICHPO para abertura das eleições da coordenação e
uma vaga no colppgep; d) Envio das planilhas do PIDE 2022 - 2027 para todos os membros do colegiado
no dia 16 de agosto, assim que a coordenação recebeu. Foi solicitado a um membro do colppgep a
ar�culação com os demais docentes o preenchimento e envio da planilha até o dia 25 de agosto de 2021.
A Professora Jussara, solicitou inclusão desse informe como ponto de pauta, que foi aprovado por todos e
inserido ao final dos demais já existentes; e f) A coordenação recebeu um e-mail da DICOA referente a
questão dos diários de dissertação quanto as horas, que haviam sido alteradas para 1080. Neste sen�do,
voltaram as originais 900 horas, e gradualmente, a secretaria entrará em contato com os docentes para
as alterações necessárias. 3. Ordem do dia: 3.1. Apreciação do parecer da Comissão de A�vidades
Complementares do PPGEP, do relatório de a�vidades complementares do discente Arthur Viegas
Soares (22112GEO002). Processo SEI 23117.047418/2021-10. Relatora Profª. Jussara dos Santos
Rosendo: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à aprovação por
unanimidade, totalizando 22 créditos em a�vidades complementares. 3.2. Convalidação do exame de
proficiência realizado em Língua Inglesa por Halder Brunner Nunes Ferreira (22112GEO006) Processo
SEI 23117.048961/2021-26; Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à
aprovação por unanimidade ao exame de Língua inglesa. 3.3. Apreciação do parecer da Comissão de
A�vidades Complementares do PPGEP, do relatório de a�vidades complementares da discente Junélia
Alves de Souza (22012GEO005). Processo SEI 23117.048955/2021-79. Relatora Profª. Joelma Cris�na
dos Santos: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à aprovação por
unanimidade, totalizando 26 créditos em a�vidades complementares. 3.4. Apreciação do parecer da
Comissão de A�vidades Complementares do PPGEP, do relatório de a�vidades complementares
da discente Karina Correa do Carmo Gouveia (22012GEO006). Processo SEI 23117.049113/2021-34.
Relatora Profª. Leda Correia Pedro Miyazaki: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer
favorável à aprovação por unanimidade, totalizando 18 créditos em a�vidades
complementares. 3.5. Convalidação do exame de proficiência realizado em Língua Espanhola  por Keila
Fernanda Silva  (22112GEO011) Processo SEI 23117.051605/2021-90: Após analisada a documentação o
colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade ao exame de Língua Espanhola. 3.6.
Solicitação de exclusão de disciplina e alteração de resultado final do discente Renan Luigi Cavalmore�
Marcelos (22012GEO012) Relator Prof. Carlos Roberto Loboda  Processo SEI 23117.053642/2021-
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32: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável à aprovação por unanimidade a
exclusão da disciplina Produção do espaço urbano do histórico do discente Renan Luigi Cavalmore�
Marcelos. 3.7 Apreciação dos planos de ensino 2/2021 Relatora Prof.a. Leda Correia Pedro Miyazaki
processo 23117.052918/2021-65: Após analisada a documentação o colegiado é de parecer favorável por
unanimidade à aprovação dos planos de ensino apresentados pelos docentes do PPGEP, visto que estão
de acordo com a Resolução nº 17/2020 do CONPEP/UFU. 3.8 Envio das planilhas do PIDE 2022 - 2027 : Os
membros do colegiado elaboraram a planilha conferindo os dados u�lizados no recredenciamento do
programa e demais informações dos sistemas UFU (SG). Às 15 horas e 54 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: Ana Karen Costa Silva,
Carlos Roberto Loboda, Jussara dos Santos Rosendo e Joelma Cris�na dos Santos. Ituiutaba, 17 de Agosto
de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Joelma Cris�na dos Santos, Membro de Colegiado, em
21/09/2021, às 15:46, 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
21/09/2021, às 15:47, 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 Carlos Roberto Loboda, Membro de Colegiado, em
21/09/2021, às 15:47, 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 Ana Karen Costa Silva, Membro de Colegiado, em
21/09/2021, às 15:47, 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 2977789 e
o código CRC AA7D8E5A.

Referência: Processo nº 23117.048218/2021-76 SEI nº 2977789
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