
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO1
EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT)2
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 13 DE JULHO3
DE DOIS MIL E VINTE E UM4

Ao décimo terceiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 15 horas, por5
reunião virtual, sob a presidência da coordenadora da Pós-graduação, Profª. Patrícia6
Alves Rosado Pereira, reuniram-se os professores: Simone de Faria Narciso Shiki, Luiz7
Eduardo de Vasconcelos Rocha, Cláudio Gontijo ausente por licença médica e também8
o discente Lucas Alves. A profª. Patrícia colocou a pauta em votação e pediu a inclusão9
do item 6 da pauta e foi aprovada por todos. No 1º item de pauta: Aprovação da atas10
da última reunião do Colegiado. Após leitura, a ata foi aprovada por todos os11
membros. No 2º item de pauta: Discussão sobre a questão da Língua inglesa da12
turma nova. A coordenadora explicou como se dá atualmente a questão da língua13
inglesa, relembrou que no momento os novos ingressantes já recebem aptidão14
automática quanto à língua inglesa ao prestarem o processo seletivo, Contudo, colocou15
em discussão para saber juntamente aos membros se a dinâmica permanece ou muda.16
Decidiram pela permanência do entendimento até que reformulem o regimento interno17
do curso. No 3º item de pauta: Desligamento do discente Gabriel ou possibilidade18
de trancamento. A Professora Patrícia apresentou pedido de desligamento ou19
trancamento do discente Gabriel Florêncio. Em consulta feita à Prope, a mesma20
informou que é de competência do Colegiado deliberar sobre tais pedidos e que no21
período remoto o trancamento é permitido ao discente. Assim, após análise o Colegiado22
conceder ao discente o trancamento do curso por 6 meses. No 4º item de pauta: Pedido23
de prorrogação das discentes Kátia. Apresentados os motivos da discente e o24
formulário preenchido com anuência da orientadora Patrícia, o pedido de prorrogação25
foi aprovado por todos, concedendo mais 3 meses para conclusão do mestrado. No 5º26
item de pauta: Definição de disciplinas do próximo semestre: A professora Patrícia27
comunicou que fará uma consulta aos discentes para saber quais as disciplinas optativas28
seriam de interesse deles cursarem e posteriormente trará ao Colegiado para definição e29
deliberação. No 6º item de pauta: Aprovação da banca de defesa da discente30
Natália: Após apresentação da banca, o Colegiado aprovou a banca da discente Natália:31
Patrícia Alves Rosado Pereira (Presidente/UFSJ); Admir Antônio Betarelli Júnior (co-32
orientador/UFJF); Elaine Aparecida Fernandes (membro externo/UFV); Ana Carolina33
da Cruz Lima (Membro externo/UFRJ). No 6º item de pauta: Outros assuntos. O34
discente Lucas sugeriu 3 pontos ao final e a coordenadora o orientou que para uma35
próxima vez, inclusão de itens de pauta deve ser solicitada no início da reunião ou36
enviada previamente ao email do Programa. Contudo, respondeu brevemente aos37
questionamentos do discente sobre o estágio docência; dúvidas sobre a distribuição de38
bolsas do programa e formação de grupos de pesquisa/estudo. A professora Patrícia se39
dispôs ainda a responder às questões com mais detalhes no momento da aula com a40
turma. A coordenadora tratou também do ad referendum sobre a indicação da discente41
Ane para compor a comissão de bolsa do curso em questão e o colegiado aprovou a42
decisão. E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia encerrou a reunião às 16:0043
horas, da qual, eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente em Administração da44
Secretaria Integrada, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será devidamente45
assinada por todos.46
São João del-Rei, 13 de julho de 2021.47
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