
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 1 

EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT) 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 09 DE JUNHO DE 3 

DOIS MIL E VINTE E UM 4 

Ao nono dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 17:00, por reunião virtual, sob 5 

a presidência da coordenadora da Pós-graduação, Profª. Patrícia Alves Rosado Pereira, 6 

reuniram-se os professores:  Simone de Faria Narciso Shiki e Luiz Eduardo de 7 

Vasconcelos Rocha e também a discente Josiane Patrícia Resende Silva. A profª. Patrícia 8 

colocou a pauta em votação e pediu a inclusão dos itens 10 e 11 da pauta e foi aprovada 9 

por todos. No 1º item de pauta: Aprovação das atas das duas últimas reuniões do 10 

Colegiado. Após leitura, as atas foram aprovadas por todos os membros. No 2º item de 11 

pauta: Informes. A coordenadora disse sobre um edital aberto advindo da PROPE   para 12 

ajuda de custos de textos científicos e disse que foi compartilhado com os membros do 13 

programa, discentes e docentes; informou ainda que a plataforma Sucupira ainda está em 14 

fase de preenchimento e que chamará uma reunião específica para mostrar a situação do 15 

curso. No 3º item de pauta: Processo do professor Shigeo como professor Voluntário. 16 

A Professora Patrícia relatou ao Colegiado a situação do professor Shigeo e informou 17 

sobre a importância de sua contribuição voluntária ao Programa. Acrescentou que de 18 

acordo com os procedimentos da Instituição, o processo deve ser avaliado pelo 19 

departamento, ao qual o professor se vinculará, bem como pelo Colegiado do referido 20 

curso. Após, discussões, o pedido de vínculo do professor voluntário ao Programa foi 21 

deliberado pelos membros, a professora Simone se absteve de deliberar. No 4º item de 22 

pauta: Comissão de autoavaliação. A professora Patrícia sugeriu acrescentar o nome 23 

do professor Gustavo Moreira como membro da Comissão de autoavaliação. Reafirmou 24 

que o Colegiado não terá participação nesta comissão, apenas como suporte inicial para 25 

os trabalhos. No 5º item de pauta: Datas das apresentações dos projetos, qualificações 26 

e defesas da turma de 2020: A professora Patrícia reiterou as datas dos atos finais 27 

previamente enviadas ao Colegiado do curso para concordância, a saber:  Defesa do 28 

projeto: 20 a 24 de outubro de 2021; Qualificação da dissertação: 14 a 18 de março de 29 

2022; Seminário de defesa da dissertação: 15 dias antes da defesa da dissertação; e defesa 30 

da dissertação: no mês de junho de 2022. O Colegiado aprovou as datas propostas. No 6º 31 

item de pauta: Orientações turma 2021. A coordenadora apresentou sugestão para 32 

designação dos orientadores para a turma 2021 de novos ingressos e após discussão com 33 

o Colegiado foi aprovada a seguinte relação: discente Alessandra Francisca, orientadora 34 

Patrícia; Ane Caroline, orientador Gustavo Moreira; discente Gabriel de Souza, 35 

orientador Cláudio; discente Gabriel Florêncio, orientadora Nicole; discente Geovanna 36 

Laura, orientador Márcio; discente Isabella Fonseca, orientador Luiz; discente Leandro 37 

Aparecido, orientador Talles; discente Lucas Alves, orientador Gustavo Melo; discente 38 

Lucas Xavier, orientador Luiz; discente Nícolas de Oliveira, orientadora Simone; discente 39 

Rafael Augusto, orientador Renan; discente Sérgio Ferreira, orientadora Rosa; discente 40 

Walter Pinto, orientador Aline. No 7º item de pauta: Calendário de reuniões:  A 41 

professora Patrícia relembrou que já havia um calendário anteriormente aprovado para as 42 

reuniões ordinárias do Colegiado do curso, que ficaram acertadas de acontecer toda última 43 



quinta-feira de cada mês.  Contudo, houve mudança, sendo sugerida e deliberada todas 44 

as segundas terças-feiras de cada mês, às 15h. No 8º item de pauta: Representante dos 45 

discentes turma 2021. A professora Patrícia relatou ao Colegiado que recebeu a 46 

indicação do mestrando Lucas Alves Silva como sendo o novo representante discente do 47 

Colegiado indicado pela turma 2021 e Gabriel de Souza como suplente.  O Colegiado 48 

referendou a indicação. No 9º item de pauta: Pedido de aproveitamento do 49 

discente Gabriel Souza: A coordenadora compartilhou os documentos comprobatórios 50 

e apresentou o pedido de aproveitamento de disciplina feito pelo discente Gabriel. Após 51 

análise pelo Colegiado, o pedido foi deliberado e aceito para uma disciplina optativa do 52 

Programa. No 10º item de pauta: substituição de professor - O Colegiado deliberou 53 

que a professora Rosa irá permanecer como professora permanente, pois não tem 54 

problema ficar nessa condição em dois programas, e a professora Nicole irá ingressar 55 

como professora permanente no curso. No 11º item de pauta: aprovação do plano de 56 

ensino - O Colegiado aprovou o ad referendum feito pela coordenadora dos planos de 57 

ensino das disciplinas ofertadas neste semestre remoto. No 12º item de pauta: outros 58 

assuntos. Nada neste item. E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia encerrou a 59 

reunião às 18:00 horas, da qual, eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente em 60 

Administração da Secretaria Integrada, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será 61 

devidamente assinada por todos. 62 

São João del-Rei, 09 de junho de 2021. 63 
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