
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO1
EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT)2
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 21 DE3
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM4

Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 15 horas,5
por 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, e também o discente Lucas Alves. A profª. Patrícia8
colocou a pauta em votação foi aprovada por todos. No 1º item de pauta: Atualização9
da normativa interna sobre utilização do recurso do PROAP . A professora Patrícia10
explicou sobre a necessidade de atualização da IN sobre o PROAP, conforme pedido da11
nova Resolução da PROPE que distribui os recursos e ficou de compartilhar a nova12
versão com os membros. No 2º item de pauta: Apreciação de aproveitamento de13
créditos de disciplina do discente Walter. Analisados os documentos pelos membros14
do Colegiado, o pedido de aproveitamento foi indeferido. No 3º item de pauta:15
Aprovação do ad referendum da banca do discente Fábio e Henrique e Nilta. Os16
membros aprovaram o ad referendum das bancas supracitadas, a saber: discente Fábio,17
banca: Renan Pereira Almeida (Presidente/UFSJ), Ana Luiza Nabuco (membro externo/18
Secretaria da Fazenda/ Belo Horizonte),Luiz Andrés Paixão (Membro externo/ Escola19
Nacional de Ciências e Estatísticas/IBGE) e Gustavo Carvalho Moreira (Membro20
Interno/UFSJ); discente Henrique, banca: Luiz Eduardo de Vasconcelos21
(presidente/UFSJ), Gustavo Carvalho Moreira (membro interno/UFSJ), Simone de Faria22
Narciso Shiki( membro interno/UFSJ) e Fernando Tavares Júnior (membro23
externo/UFJF); discente Nilta, banca: Gustavo Melo Silva (Presidente/UFSJ), Jorge24
Alexandre Barbosa Neves (membro externo/UFMG),Vânia Aparecida de Resende25
(membro externo ao programa/UFSJ)e Márcio Carneiro Reis (Membro interno/UFSJ).26
No 4º item de pauta: Solicitação de prorrogação de prazo da discente Bathyelly.27
Após analisado o requerimento de prorrogação, o Colegiado deliberou positivamente28
sobre o pedido. No 5º item de pauta: Aprovação dos planos de ensino para o29
próximo semestre 2021/2: A professora Patrícia fez breve leitura dos planos de ensino30
e depois de analisados pelos membros, os referidos foram aprovados por todos. No 6º31
item de pauta: Aprovação da banca de defesa do projeto do Kátia: O ad referendum32
que aprovou a banca da discente Kátia foi referendado pelo Colegiado: banca -33
professora Elaine membro externo; professor Luis Eduardo membro interno e34
professora Patrícia presidente. No 7º item de pauta: Pedido de desligamento da35
discente Kátia. A professora Patrícia fez breve relato sobre a situação da discente Kátia36
e sobre o pedido de desligamento do curso. Após algumas ponderações, o Colegiado37
recebeu o requerimento de desligamento da discente do curso e definiram por38
encaminhar para a PROPE para dar andamento ao trâmite que efetivará a desvinculação39
da discente em questão. 8º item de pauta: Levantamento de necessidades de40
tecnologia da informação e comunicação. A professora Patrícia solicitou ajuda dos41
membros sobre a planilha das necessidades de tecnologia e pediu que os membros42
enviassem as sugestões para serem apreciadas em nova reunião. Além de enviar43
também aos discentes e docentes para também contribuírem. 9º item de pauta:44
Situação de alunos de outros cursos inscritos em disciplinas do PGDPLAT - ver no45
Sigaa. Todas as inscrições foram aceitas pela coordenação e pelo colegiado pela46
afinidade dos cursos. 10º item de pauta: Edital de processo seletivo - seleção 2022. A47
coordenadora vai compartilhar a minuta do processo seletivo e abrir as inscrições no48
final de setembro. 11º item de pauta: Pedido de estágio em docência. O pedido de49



estágio do Profnit foi negado pelo colegiado. 12º item de pauta: Outros assuntos.50
Nada nesse item. E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia encerrou a reunião às51
16:00 horas, da qual, eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente em Administração da52
Secretaria Integrada, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será devidamente53
assinada por todos.54
São João del-Rei, 21 de setembro de 2021.55
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