
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO1
EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT)2
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 27 DE ABRIL DE3
DOIS MIL E VINTE E UM4

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 10:00, por reunião5
virtual, sob a presidência da coordenadora da Pós-graduação, Profª. Patrícia Alves6
Rosado Pereira, reuniram-se os professores: Cláudio Gontijo, Simone de Faria Narciso7
Shiki e Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha e também a discente Josiane Patrícia8
Resende Silva. A profª. Patrícia colocou a pauta em votação e foi aprovada por todos.9
No 1º item de pauta: Novo edital de processo seletivo (ad referendum). A professora10
Patrícia apresentou aos membros do Colegiado o edital aprovado anteriormente por ad11
referendum e justificou o despacho devido ao curto prazo que teria para ampla12
divulgação. Informou que o edital contou com a participação de 16 candidatos ao todo.13
A coordenadora ressaltou a importância de conseguir novos discentes para garantir pelo14
menos dois orientandos para cada docente no quadriênio, o que é importante para15
avaliações da CAPES. No 2º item de pauta: Bolsa nova/empréstimo de bolsistas do16
Programa; A coordenadora explicou que o programa tinha uma bolsa de empréstimo17
que era do discente Tomás e que tinha prazo limitado de uso e foi recolhida. Contudo, o18
programa foi contemplado com uma nova cota CAPES, ficando com o mesmo19
quantitativo de antes, três cotas Os informes foram repassados à Comissão de Bolsa do20
Programa. No 3º item de pauta: Aprovação das bancas de qualificação dos21
discentes: Fábio, Karina, Marina, Natália (ad referendum); As seguintes bancas22
foram aprovadas por todos os membros: discente Fábio - Renan Pereira Almeida23
(Presidente/UFSJ), Pedro Vasconcelos Maia do Amaral (Membro externo/24
CEDEPLAR-UFMG),Fernando Salgueiro Perobelli (Membro interno/UFJF); discente25
Karina - Márcio Carneiro dos Reis (Presidente/UFSJ), Lidiane Fernandes da Luz26
(Membro externo/UFRRJ) e Simone de Faria Narciso Shiki (Membro Interno/UFSJ);27
discente Marina - Rosa Livia Gonçalves Montenegro (Presidente/UFSJ), Patrícia Alves28
Rosado Pereira (co-orientadora/UFSJ), Fernanda Faria Silva (membro externo/UFOP) e29
Simone de Faria Narciso Shiki (Membro Interno/UFSJ); discente Natália - Patrícia30
Alves Rosado Pereira (Presidente/UFSJ), Admir Antônio Betarelli Júnior (co-31
orientador/UFJF), Elaine Aparecida Fernandes (membro externo/UFV), Ana Carolina32
da Cruz Lima (Membro externo/UFRJ). No 4º item de pauta: Aprovação da banca de33
defesa da discente Karina e Marina As seguintes bancas foram aprovadas por todos34
os membros: discente Karina - Márcio Carneiro dos Reis (presidente da banca),35
Lidiane Fernandes da Luz (membro externo), Simone de Faria Narciso Shiki (membro36
interno) e Norberto Martins Vieira (membro externo ao Programa e interno à37
Instituição); discente Marina - Rosa Livia Gonçalves Montenegro (presidente da banca),38
Patrícia Alves Rosado Pereira (co-orientadora), Fernanda Faria Silva (membro externo),39
Marcelo Braga (membro externo) e Simone de Faria Narciso Shiki (membro interno).40
No 5º item de pauta: Edital de livros – PROPE: A professora Patrícia fez um41
pequeno relato da construção coletiva pelos docentes de uma planilha de aquisição para42
compras de livros, e ressaltou que os pedidos foram contemplados pela PROPE. No 6º43
item de pauta: Planejamento estratégico: a coordenadora informou que a professora44
Simone iniciou um esboço de uma minuta para construção do Planejamento Estratégico.45
Ressaltou ainda a importância desse planejamento, pois é uma ação avaliada pela46
CAPES. A coordenadora pediu ao colegiado sugestões para complementação do47
documento já iniciado e disse que posteriormente será marcada uma reunião para48
fechamento de um documento oficial. No 7º item de pauta: CPA: A professora49



Patrícia sugeriu que a coordenação do curso não participe, pela caráter de autonomia da50
Comissão. E ressaltou como deve ser a composição da comissão: membro externo,51
docente do curso, discente e técnico. Sugeriu os nomes: Marcelo, Márcio, Renan,52
Adriene e Josiane. No 8º item de pauta: Aprovação de troca de orientadores: Kátia53
para Patrícia e Fernando para Fabrício ( ad referendum): a troca de orientadores foi54
aprovada por todos. No 9º item de pauta: Apreciação do pedido de prorrogação da55
discente Nilta: Apresentados os motivos da discente, o pedido de prorrogação foi56
aprovado por todos. Dado o pedido, a discente recebeu a prorrogação por mais 6 meses57
conforme previsto na Resolução n. 002 de 30 de abril de 2020, Resolução n. 025 de 2358
de novembro de 2020, Resolução n. 62 de 07 de novembro de 2011 ambas do59
CONSU/UFSJ e do próprio Regimento do PGDPLAT. No 10º item de pauta:60
Aprovação dos planos de ensino: os planos de ensino da disciplina Tópicos Especiais61
II: Economia do Trabalho e Governança e Planejamento do Desenvolvimento Local62
foram aprovados pelos membros. No 11º item de pauta: Aprovação de horário do63
novo ERE: o novo horário do ERE foi aprovado por todos os membros. No 12º item64
de pauta: Situação de bolsa da discente Natália: A professora Patrícia informou aos65
membros que a discente Natália será bolsista inicialmente por três meses (maio, junho e66
julho), decisão aprovada pela Comissão de Bolsas e o Colegiado referendou a ação. No67
13º item de pauta: Relatório de prestação de contas PROAP (ad referendum): A68
professora Patrícia apresentou o relatório de prestação de contas e foi referendado pelos69
membros do Colegiado. No 14º item de pauta: Pedido de auxílio à publicação de70
livro - docente Márcio Carneiro: a coordenadora apresentou o pedido do docente71
Márcio em relação a publicação de um livro sobre os cursos de extensão que ele está72
ministrando. O colegiado aprovou o pedido com uma ressalva de passar um orçamento73
prévio do valor para a referida publicação. No 15º item de pauta: Indicação da74
dissertação do Tomás - A professora Patrícia informou que enviou à SOBER a75
dissertação do discente Tomás para concorrer à premiação de melhor dissertação do ano.76
Foi uma decisão ad referendum. O Colegiado referendou a decisão. No 16º item de77
pauta: Informes - A professora Patrícia disse que foi sugerido pelo Pró-reitor de78
pesquisa a participação do PGDPLAT num edital de projeto da FAPEMIG. Ressaltou a79
importância de concorrer devido a grande possibilidade futura de ganhar bolsas de80
mestrado. O Colegiado deliberou em manifestar o interesse em concorrer no Edital.81
E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia encerrou a reunião às 12:00 horas, da qual,82
eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente em Administração da Secretaria Integrada,83
lavrei a presente ata que lida e aprovada, será devidamente assinada por todos.84
São João del-Rei, 27 de abril de 2021.85
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