
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 1 

EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT) 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 06 DE 3 

OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE 4 

Ao sexto dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14:00, por reunião virtual, sob a 5 

presidência da coordenadora da Pós-graduação, Profª. Patrícia Alves Rosado Pereira, 6 
reuniram-se os professores: Cláudio Gontijo, Simone de Faria Narciso Shiki e Luiz 7 

Eduardo de Vasconcelos Rocha e também a discente Josiane Patrícia Resende Silva. A 8 
profª. Patrícia colocou a pauta em votação e foi aprovada por todos. No 1º item de 9 

pauta: Informes. - A profª. Patrícia detalhou o que já havia dito  brevemente na reunião 10 
passada sobre  a situação do SIGAA e reafirmou que a gestão ainda não tem previsão de 11 

quando será normalizada essa condição do sistema. No 2º item de pauta: Finalização 12 
do Edital de Seleção da Turma 2021.  – A profª Simone apresentou a versão com os 13 

ajustes propostos na última reunião e após algumas considerações a versão final do 14 
edital foi aprovada por todos.  No 3º item de pauta: Calendário de Reunião do 15 

Colegiado. A professora Patrícia sugeriu as datas do dia 20  de outubro de 2020 e 17 de 16 
novembro de 2020 como as datas das últimas reuniões de Colegiado do Semestre. 17 

Todos os membros concordaram com a proposta. No 4º item de pauta: Página do 18 
PGDPLAT. A professora Patrícia discorreu sobre a importância de se ter uma página 19 

do Programa mais atrativa, bem como a importância de se ter uma página também 20 
escrita em língua estrangeira. Pediu ainda a contribuição de todos com sugestões do que 21 

poderia ter de informações e referências na página. Deliberam por fazer uma reunião 22 
mais específica com esse item de pauta.  5º item de pauta: Outros assuntos.   A 23 

professora Simone informou que juntamente com o professor Renan conseguiu agrupar 24 
uma equipe de professores convidados para ministrar a disciplina Seminários. 25 

Acrescentou que possivelmente a disciplina acontecerá nas sextas-feiras, e cada 26 
encontro será ministrado por um docente convidado.  A discente Josiane repassou uma 27 

pergunta feita pelo discente Fernando sobre a possibilidade de se ter um coorientador 28 
externo. A Professora Patrícia respondeu afirmativamente, mas ressaltou que essa 29 

situação deve ser avaliada pelo orientador e posteriomente submetida ao Colegiado. A 30 
professora Patrícia relatou para os membros a dificuldade que está tendo para solicitar 31 

materiais por meio do Sipac, com uso da verba PROAP,  disse que já enviou email para 32 
pedir auxílio de como proceder e está aguardando respostas do Setor de Almoxarifado. 33 

Informou também que conversou com o discente Tomás e com discente Karina sobre a 34 
possibilidade de dividirem o recebimento referente ao evento EBABER e relatou que 35 

ambos concordaram.  E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia encerrou a reunião 36 
às 15:00 horas, da qual, eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente em Administração 37 

da Secretaria Integrada, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será devidamente 38 
assinada por todos. 39 

São João del-Rei, 06 de outubro de 2020. 40 
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