
Ata da 28ª Reunião Ordinária de Colegiado do PROFNIT Polo Focal UFSJ-MG.

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 16 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) 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 de envio da proposta de projeto à CAN da discente Daniele

Guimarães Diniz: o coordenador Paulo relatou que se reuniu com o professor

Fabrício para discutir o projeto da discente, se estava de acordo com as

recomendações da CAN, e foi dado o parecer favorável desde que se acrescentasse o

CANVAS e a Matriz SWOT, o que foi feito pela discente. Posto em votação, o projeto

foi aprovado por unanimidade. Item 2 – Aprovação da Banca de Defesa da discente

Gisele Amanda de Oliveira Santos: posto em votação, foi aprovada por unanimidade.

Item 3 – Aprovação da Banca de Defesa da discente Isabela Graciana de Souza

Canhoni: posto em votação, foi aprovada por unanimidade. Item 4 – Início do

processo de desligamento dos discentes Andreza Tatiana Pereira dos Santos

Jardim e Alex Vitorino: O coordenador Paulo relatou que ele e a secretaria já

tentaram contatar os discentes, mas não houve resposta e pede para o colegiado que

se inicie o processo de desligamento dos discentes do programa. O colegiado aprovou

por unanimidade. Item 5 – Distribuição de orientandos por orientador: após

discussões sobre diferentes alternativas para essa definição, o colegiado deliberou

que os discentes devem procurar os professores, que só podem orientar entre dois a

três orientandos, para que se tenha uma distribuição mais equânime. Item 6 –

Proposta de credenciamento de novos professores para compor o corpo

docente PROFNIT/UFSJ: o colegiado deliberou que o coordenador distribua os

pedidos entre os professores membros do colegiado para que cada um apresente seu

parecer sobre a possibilidade de credenciamento, de acordo com as normas do

PROFNIT. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a reunião foi encerrada às 16 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, 13 dias

do mês de maio de dois mil e vinte e dois.
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