
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO1
EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT)2
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 30 DE3
NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM4

Ao trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 15 horas, por reunião5
virtual, sob a presidência da coordenadora da Pós-graduação, Profª. Patrícia Alves6
Rosado Pereira, reuniram-se os professores: Simone de Faria Narciso Shiki, Cláudio7
Gontijo e também o discente Lucas Alves. A profª. Patrícia colocou a pauta em votação8
e foi aprovada por todos. No 1º item de pauta: Apreciação do pedido de estágio em9
docência do discente Gabriel de Souza e Lucas Alves . A professora Patrícia10
apresentou os pedidos e após análise dos membros, os pedidos foram aprovados após as11
correções da carga horária passando a ser 30 horas. No 2º item de pauta: Aprovação12
do ad referendum banca de defesa do projeto dos discentes Josiane, Eder, Ingrid.13
A coordenadora expôs as bancas dos referidos discentes, a saber: discente Josiane,14
banca: orientadora Aline Cristina da Cruz, membro externo Viviani Silva Lírio e15
membro interno Simone de Faria Narciso Shiki; discente Eder, banca: orientador16
Fabrício Molica de Mendonça, membro externo Dárlinton Barbosa Feres Carvalho e17
membro interno Simone de Faria Narciso Shiki; discente Ingrid, banca: orientador18
Talles Girardi de Mendonça, membro externo Michele Polline Veríssimo e membro19
interno Patrícia Alves Rosado Pereira. Após o conhecimento, o colegiado referendou a20
decisão da coordenação. No 3º item de pauta: Aprovação do ad referendum da banca21
de defesa do discente Felipe. Os membros aprovaram o ad referendum da banca22
supracitada, a saber: discente Felipe, banca: Cláudio Gontijo (Presidente/UFSJ),23
Bernardo Pallares Campolina Diniz (membro externo) e Renan Pereira Almeida24
(Membro Interno). No 4º item de pauta: Solicitação de prorrogação de prazo de25
defesa da dissertação da discente Bathyelly. Após analisado o requerimento de26
prorrogação, o Colegiado deliberou positivamente sobre o pedido. No 5º item de pauta:27
Aprovação do horário para o próximo semestre: A coordenadora reiterou o email28
enviado anteriormente que apresentava a sugestão de horário para o próximo semestre e29
após algumas ponderações o referido foi aprovado por todos os membros. No 6º item30
de pauta: Situação do discente Gabriel Florêncio. A professora Patrícia fez breve31
relato sobre a situação do discente Gabriel e sobre o pedido de trancamento do curso.32
Ressaltou ainda que o prazo se encerra neste mês e que não é mais possível trancar por33
mais de 2 semestres na pós-graduação. Registra-se ainda que o referido aluno também34
não se manifestou em relação à renovação de matrícula e reiterou a manutenção do35
trancamento. Assim, a sugestão aprovada pelo colegiado foi pelo desligamento do36
discente. 8º item de pauta: Outros assuntos. A coordenadora disse que aos37
interessados em fazer estágio vai precisar enviar ainda essa semana para regulamentar38
juntamente à graduação, junto com o estágio de ensino. Os estágios vão precisar39
acompanhar os planos de ensino nos quais precisão constar. Frisou que precisam40
entregar até cinco de dezembro, mas em virtude do prazo diminuto, a coordenadora vai41
pedir novo prazo. A professora Patrícia relatou sobre o processo seletivo e a disse sobre42
os números de inscritos, composição da banca e sobre a reabertura do edital após a43
conclusão de edital 03/2021.44
E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia encerrou a reunião às 16:00 horas, da qual,45
eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente em Administração da Secretaria Integrada,46
lavrei a presente ata que lida e aprovada, será devidamente assinada por todos.47
São João del-Rei, 30 de novembro de 2021.48
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