
 

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

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14 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 – Solicitação 

de prorrogação de prazo para qualificação das discentes Ana Cláudia Dutra e Silmara 

Cássia Pereira Couto: posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Item 2 – 

Apreciação do ad referendum que aprovou a banca de qualificação da discente 

Elaine Marques para o dia 10/12. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Item 3 – Pedido de Selo de Autenticidade: o coordenador Paulo relatou que estava 

tendo dificuldades no preenchimento dos formulários de pedido de Selo de 

Autenticidade porque demandavam informações que deveriam ser repassadas pelas 

bancas de avaliação das defesas. O professor Fabrício sugeriu que os formulários de 

pedido de Selo de Autenticidade fossem enviados juntamente com as atas de defesa 

das bancas para que fossem preenchidos pelos membros. Posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Item 4 – Exame Nacional de Acesso 2022: o 

coordenador Paulo relatou que todas as vagas foram preenchidas e que a banca 

recebeu somente um recurso que foi indeferido. Item 5 – Calendário das aulas do 

primeiro semestre de 2022: o coordenador Paulo disse que entrou em contato com 

todos os professores que ministrarão as próximas unidades curriculares no primeiro 

semestre de 2022 para elaborar o calendário das aulas. Após a apresentação do 

calendário, o colegiado aprovou por unanimidade. Item 6 – Relato da reunião com a 

discente Cynthia Mendonça Barbosa: numa reunião realizada com os professores 

Paulo e Fabrício e a discente Cynthia, foi decido que como a discente ainda não 

qualificou e está tendo muitas dificuldades pessoais, resolveu-se que seria mais 

adequado que ela se desvinculasse do curso. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a 

reunião foi encerrada às 14 horas e 45 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, 10 de dezembro de dois mil e vinte e um. 
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