
Ata da 21ª Reunião Ordinária de Colegiado do PROFNIT Polo Focal UFSJ-MG. Aos 24 dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 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: 1. 
APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE OFICINA PROFISSIONAL DOS DISCENTES ALEX FABIANO DE 
SOUZA; CLÁUDIO EDUARDO DE SOUZA; e PAULO HENRIQUE MOREIRA. Após apreciação dos 

relatores todas essas propostas de oficina profissional foram aprovados. 2. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO 
FINAL DE OFICINA PROFISSIONAL DOS DISCENTES VANESSA DE SOUZA SILVA; SILMARA CÁSSIA 
PEREIRA COUTO; ANA CLÁUDIA DUTRA; MIRELLA DE BARROS DILÁSCIO; TÂNIA MARÍLIA 
RESENDE MEIRELES; e BRUNO DE BARROS DILÁSCIO. Após apreciação dos relatores todos os 

relatórios de oficina profissional foram aprovados. Em seguida, o coordenador Paulo sugeriu que as 

propostas e os relatórios de oficina profissional fossem avaliados pelos professores da disciplina de oficina 

profissional. O vice-coordenador Erivelto sugeriu que os professores enviassem o resultado da avaliação e o 

colegiado somente a referendasse. A mesma sugestão foi feita para a disciplina de seminário integrador. A 

proposta foi aprovada pelos demais membros do colegiado. 3. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE OFICINA 
PROFISSIONAL DOS DISCENTES TATYANE ALVES; ISABELA CANHONI; RICARDO SCHMITT; 
ROBERTA CHAYANE; e DANIELE DINIZ. Essas propostas serão avaliadas pelos professores da disciplina 

de oficina profissional e depois referendada pelo colegiado após apresentação do relatório final. 4. 
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE OFICINA PROFISSIONAL DA DISCENTE NATÁLIA COSTA 
FERES. Essa apreciação será realizada pelos professores da disciplina de oficina profissional. 5.  

APRECIAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA PROFNIT06 - INDICADORES 
CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, FEITO PELA DISCENTE DE OUTRO PONTO FOCAL PAULA COMO 
ALUNA ESPECIAL NO PROGRAMA. O colegado aprovou a matrícula da discente Paula como estudante 

especial do Profnit/UFSJ. 6. DISCUSSÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO DISCENTE ALEX VITORINO. O 

colegiado deliberou que a coordenação deve entrar em contato com o discente para saber das possibilidades 

de continuar no curso ou se vai desistir. 7. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA 
DISCENTE MARÍLIA ARAÚJO. O colegiado deliberou que se apure os motivos dessa solicitação e a decisão 

ocorra na próxima reunião colegiado. 8. OUTROS ASSUNTOS. O coordenador Paulo relatou a solicitação do 

Coordenador do NETEC professor Paulo Afonso Granjeiro para que o colegiado deliberasse sobre a 

participação dos alunos matriculados do Profnit/UFSJ que trabalham da UFSJ façam sua oficina no 

NETEC/UFSJ. Após discussão, foi deliberado que esses discentes podem fazer a oficina profissional na 

mesma instituição desde que não seja no mesmo setor em que já trabalham. Foi relatado pela discente 

Natália a necessidade de se colocar as atas das últimas reuniões do colegiado no site do Profnit. O professor 



Fabrício falou sobre a necessidade de orientar os alunos sobre quais extratos de avaliação de revistas da 

Capes considerar, o antigo (2013-2016) ou o novo (2017-2020). Após discussão, foi sugerido que o Profiap 

oriente os alunos a enviarem os artigos considerando os dois extratos, já que existe uma incerteza sobre qual 

será efetivamente válido para avaliar os programas. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a reunião foi 

encerrada às 15 horas e 40 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, vinte e quatro de setembro de 

dois mil e vinte e um.
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