
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 1 

EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT) 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI DE 01 DE MAIO DE 3 

DOIS MIL E VINTE 4 

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14:00, por reunião 5 

virtual, sob a presidência da coordenadora da Pós-graduação, Profª. Patrícia Alves Rosado 6 
Pereira, reuniram-se os professores: Cláudio Gontijo, Simone de Faria Narciso Shiki e 7 

Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha e também a discente Josiane Patrícia Resende Silva. 8 
A profª. Patrícia colocou a pauta em votação e foi aprovada por todos. No 1º item de 9 

pauta: Informes. - A profª. Patrícia relatou brevemente a situação do SIGAA e reafirmou 10 
que a gestão ainda não tem previsão de quando será normalizada essa condição do 11 

sistema. No 2º item de pauta: Aprovação das atas das reuniões 01/05/2020; 12 
09/07/2020; 06/08/2020;26/08/2020 e 28/08/2020.  – A profª Patrícia confirmou com 13 

todos os membros a aprovação das atas já enviadas anteriormente para apreciação e todos 14 
aprovaram com unanimidade. No 3º item de pauta: Resolução interna de critérios para 15 

concessão de auxílio Proap. A professora Patrícia apresentou a Resolução interna do 16 
Programa que elaborou com critérios internos para distribuição de cotas com o auxílio 17 

Proap. Após algumas considerações dos membros, a referida foi aprovada por todos. No 18 
4º item de pauta: Tabela com distribuição dos recursos do Proap. A professora 19 

Patrícia esclareceu que aprovou Ad Referendum, pois havia tempo estabelecido pela 20 
PROPE para o envio da planilha. Apresentou aos membros como ficou a distribuição e 21 

todos concordaram com os valores postos nas rubricas. 5º item de pauta: Resolução de 22 
Estágio e modelo de plano de trabalho e relatório do estágio.   A professora Patrícia 23 

apresentou a Resolução proposta, juntamente com o modelo de plano de trabalho dos 24 
estagiários e também o modelo de relatório final. Os membros fizeram algumas 25 

observações e após ampla discussão, os modelos trazidos pela coordenadora foram 26 
aprovados por todos. A Professora Patrícia se incumbiu de consultar ainda sobre a carga 27 

horária que deverá ser estabelecida no Estágio e também como ficarão os bolsistas 28 
CAPES em relação a essa Resolução proposta. 6º item de pauta: membros da CPA. A 29 

coordenadora discorreu brevemente sobre o que foi dito no Seminário de Meio Termo 30 
CAPES, dizendo que na ocasião afirmaram a importância de se montar uma Comissão 31 

Própria de Autoavaliação (CPA). Desse modo, a Professora Patrícia sugeriu os seguintes 32 
nomes para compor a Comissão: Professor Renan Pereira (UFSJ), Professor Marcelo 33 

Braga (UFV), Professor Márcio Carneiro (UFSJ), Professora Simone Shiki, Professora 34 
Patrícia Alves e a discente representante do colegiado, Josiane Resende. A proposta foi 35 

aceita e aprovada por todos os membros. 7º item de pauta: membros do Planejamento 36 
Estratégico. A professora Patrícia sugeriu que os membros fossem os próprios membros 37 

do Colegiado e disse ainda que enviará brevemente uma proposta de Planejamento a ser 38 
apreciada e analisada pelo Colegiado. Ressaltou a importância desse Planejamento para 39 

que a CPA possa ter as diretrizes do que avaliar. 8º item de pauta: Edital de Seleção 40 
para alunos ingressantes em 2021 – A coordenadora apresentou uma proposta de 41 

modelo do edital abarcando a realidade do processo remoto e virtual a que a banca terá 42 
que atender, em virtude da Pandemia. Houve ampla discussão entre os membros para 43 

ajustar as melhores formas e abordagens desse edital que terá particularidades devido a 44 
necessidade de ser virtual. Assim, após longas considerações, deliberam que a professora 45 

Simone fará as adequações sugeridas e nova reunião será agendada para finalização do 46 
referido Edital.  9º item de pauta: Membros para a Comissão de eleição para 47 

Coordenador e vice do Programa e aprovação do Edital – A professora Patrícia 48 
apresentou o edital para escolha de novo coordenador e vice do Programa  e sugeriu que 49 



os professores Luiz e Cláudio pudessem acompanhar o processo de eleição, já que ela e 50 

a professora Simone vão se candidatar novamente ao cargo. Os membros concordaram 51 
com a proposta e com o modelo de edital a ser publicado. 10º item de pauta: Solicitação 52 

de auxílio para participação em eventos com recursos do Proap. Os discentes Tomás 53 
de Faria Balbino, Karina de Paula Carvalho e Henrique Eustáquio de Sousa solicitaram 54 

auxílio do Proap para participação em eventos. O discente Tomás para participar do 55 
SOBER e ENABER; a discente Karina para participar do SOBER e o discente Henrique 56 

para participar do ENABER. Após análise, os pedidos foram deliberados pelo Colegiado.    57 
Os membros solicitaram à coordenadora que os demais itens da pauta fossem suspensos 58 

e colocados para a próxima reunião. A coordenadora acatou o pedido e agendou nova 59 
reunião para o dia 06 de outubro de 2020.  E nada mais havendo a tratar, a profª. Patrícia 60 

encerrou a reunião às 17:00 horas, da qual, eu, Adriene Aparecida Carvalho, Assistente 61 
em Administração da Secretaria Integrada, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será 62 

devidamente assinada por todos. 63 
 64 

São João del-Rei, 29 de setembro de 2020. 65 
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