
 

Ata da 25ª Reunião Ordinária de Colegiado do PROFNIT Polo Focal UFSJ-MG. 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15 horas, 

através de videoconferência, estavam presentes os membros do colegiado do Ponto 

Focal da Universidade Federal de São João del-Rei, Prof. Paulo Henrique de Lima 

Siqueira (CTAN) (Coordenador do Ponto Focal), Prof. Erivelto Luís da Souza (CAP) 

(Vice-Coordenador), Prof. Anderson Oliveira Latini (CSL) (Membro do Colegiado), 

Prof. Fabrício Molica de Mendonça (CTAN) (Membro do Colegiado) e a discente 

Natália Costa Feres (Representante Discente). O coordenador expôs a pauta da 

reunião, que foi aprovada por unanimidade, conforme se segue: Item 1 – Aprovação 

ad referendum da defesa de mestrado da discente Tânia Marília Resende 

Meireles no dia 15/02: posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Item 2 – 

Aprovação das Bancas de Qualificação das discentes Gisele Amanda de Oliveira 

Santos e Vanessa de Souza Silva: posto em votação, foram aprovadas por 

unanimidade. Item 3 – Solicitação de tratamento especial da discente Luciana 

Martins Rodrigues: o coordenador Paulo relatou que a discente encaminhou por 

email um atestado médico dizendo que é portadora de hipertensão arterial sistêmica e 

hipotireoidismo, se enquadrando, portanto, nas condições dos incisos I e II do Artigo 4° 

da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME N° 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. O 

Colegiado decidiu que a aluna poderá assistir às aulas de maneira remota. Posto em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Item 4 – Ensino remoto no 1° semestre de 

2022: Considerando os incisos I e II do Artigo 4° da Instrução Normativa 

SGP/SEDGG/ME N° 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021, foi discutido que além dos 

docentes do programa que se enquadram na referida Instrução Normativa, também 

poderão ministrar aulas remotas os docentes não residentes em São João del Rei, já 

que isso aumentaria o risco de contaminação em função da viagem e da hospedagem 

nos hotéis. O colegiado aprovou por unanimidade. Item 5 – Trancamento de 

matrícula do discente Cláudio Eduardo de Souza: o referido discente enviou um 

email para a secretaria solicitando trancamento em função de tratamento de saúde por 

indicação médica. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Item 6 – 

Aproveitamento de créditos do discente Ricardo Schmitt: o discente encaminhou 

para a secretaria uma declaração assinada digitalmente pelo professor Rosinei de 

Souza Oliveira, coordenador do ponto focal UFOPA, declarando que o discente 

concluiu a disciplina “Ambientes de inovação e suas Interações Sistêmicas” (45h), que 



é optativa no PROFNIT, sendo aprovado com a nota 9,25. Posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Item 7 – Pedido de descredenciamento do professor 

Leonardo Lucas Carnevalli Dias e redistribuição dos orientandos Wellinton Luiz 

Moreira, e Jane Inácio de Andrade: o coordenador Paulo relatou que recebeu uma 

solicitação do professor Leonardo para se descredenciar do programa por estar 

envolvido com outras atividades que inviabilizam sua dedicação ao programa. Falou 

que também não poderia continuar orientando os discentes. O professor Fabrício se 

prontificou a orientar o discente Wellinton. Quanto à discente Jane, o coordenador 

ficará responsável por analisar o número de orientandos por orientador e encaminhar 

para professor que tiver menos orientandos. Posto em votação, as decisões foram 

aprovadas por unanimidade. Item 8 – Solicitação de credenciamento de um novo 

professor para substituir o professor Leonardo: o coordenador Paulo relatou que 

recebeu da PROPE por e-mail uma lista com o nome de quatro professores 

interessados em fazer parte do programa. Considerando a necessidade de 

substituição do professor Leonardo, discutiu-se a possibilidade de se analisar essa 

lista para escolher um discente e indicá-lo à CAN. Após considerações, foi definido 

que o coordenador encaminhe esta lista para os demais membros do colegiado que 

farão uma análise e verificarão a possibilidade de encaminhar o pedido, de acordo 

com os critérios da CAN. Item 9 – Aprovação dos Relatórios Finais de Oficina 

Profissional dos discentes: Alex Fabiano de Souza, Andreza Tatiana Pereira dos 

Santos, Claudio Eduardo de Souza, Cynthia Mendonça Barbosa, Daniele de 

Santana, Daniele Guimarães Diniz, Isabela Graciana de Sousa Canhoni, Marilia 

Araújo, Paulo Henrique Moreira Silva, Roberta Chayane Coelho Ribeiro, Roziny 

Gonçalves de Andrade Júnior e Wellinton Luiz Moreira: Posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Item 10 – Edital para estudante especial: o colegiado 

decidiu que será lançado edital para seleção de alunos especiais das unidades 

curriculares PI (5 vagas), PROSPECT (10 vagas) e MET (7 vagas). Item 11 – Escolha 

de orientadores para a turma 2022: o colegiado deliberou que o coordenador vai 

fazer uma análise de número de orientandos por orientador e sugerir uma distribuição, 

priorizando os docentes que têm menos orientandos. Item 12 – Desvinculação da 

discente Cynthia Mendonça Barbosa: após recebimento de pedido de 

desvinculação da discente do programa, a Portaria n° 009/2022 referendou o pedido. 

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a reunião foi encerrada às 15 horas e 30 

minutos. Para constar, eu, Paulo Henrique de Lima Siqueira, lavrei e digitei a presente 

ata que será assinada pelos presentes na reunião. São João del-Rei, 14 dias do mês 

de fevereiro de dois mil e vinte e um. 
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