
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO1
EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT)2
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 22 DE3
DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM4

Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 19 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,7
Cláudio Gontijo e também o discente Lucas Alves. A profª. Patrícia colocou a pauta em8
votação e foi aprovada por todos, além do acréscimo de dois pontos: modificações no9
regimento interno do curso e desligamento do professor Múcio. No 1º item de pauta:10
Apreciação do pedido de estágio em docência do discente Gabriel de Souza e11
Lucas Alves revisados. A professora Patrícia apresentou os pedidos reeditados e após12
análise dos membros, os pedidos foram aprovados com as devidas correções sugeridas13
anteriormente. No 2º item de pauta: Aprovação dos planos de ensino para as14
disciplinas do primeiro semestre de 2022. A coordenadora expôs os planos de ensino15
para o primeiro semestre de 2022 e todos foram aprovados pelo Colegiado. Apenas com16
a ressalva da adequação dos planos de ensino da professora Aline Cruz e do professor17
Gustavo Melo para configurar as avaliações em pontuações e não em pesos. No 3º item18
de pauta: Aprovação da edição das Resoluções internas do curso passando para IN.19
Vai ficar para nova reunião a alteração. A professora Patrícia explicou que devido a20
novas instruções da Instituição, os programas de mestrado deveriam reformular suas21
Resoluções e atualizar passando para Instruções Normativas. Assim, a coordenadora22
informaou que vai convocar nova reunião para aprovação das novas edições. No 4º item23
de pauta: Situação do discente Gabriel Florêncio. A professora Patrícia fez24
novamente breve relato sobre a situação do discente Gabriel e sobre o pedido de25
manutenção do trancamento do curso. Ressaltou que a secretaria entrou em contato com26
o discente e que ele disse que gostaria de permanecer em trancamento, o que lhe foi27
informado que seria impossível pelas normas da Pós-graduação e depois disso o28
referido não respondeu mais aos e-mails do programa. O colegiado revisou ainda o29
regimento interno do curso que discorre sobre a forma de desligamento também pela30
falta de matrícula ou falta de renovação da mesma, situação que desvincula31
automaticamente o aluno. Assim, o Colegiado reitera o entendimento pelo desligamento32
do discente do curso e que será formalmente comunicado pela secretaria do curso. No33
5º item de pauta: Modificações no regimento interno do curso. A professora Patrícia34
pediu auxílio aos demais membros para que possam sugerir sobre as modificações35
propostas e deliberar em reunião futura. No 6º item de pauta: Desligamento do36
professor Múcio. A coordenadora apresentou a carta de pedido de desligamento do37
referido docente e como a decisão já era certa pelo docente, a coordenadora apresentou38
apenas como forma de dar ciência ao Colegiado do programa. No 7º item de pauta:39
Outros assuntos. Professora Patrícia sugeriu que o fechamento das disciplinas de verão40
seja com data limite de 30 de março de 2022.41
E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia encerrou a reunião às 20:00 horas, da qual,42
eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente em Administração da Secretaria Integrada,43
lavrei a presente ata que lida e aprovada, será devidamente assinada por todos.44
São João del-Rei, 22 de dezembro de 2021.45
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