
 

Ata da 29ª Reunião Ordinária de Colegiado do PROFNIT Polo Focal UFSJ-MG. 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 15 horas e 10 

minutos, por meio 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) e o Prof. Fabrício Molica de Mendonça (CTAN) (Membro do 

Colegiado). O coordenador expôs a pauta da reunião, que foi aprovada por 

unanimidade, conforme se segue: Item 1 – Aprovação ad referendum da Banca de 

Qualificação da discente Ana Cláudia Dutra: posto em votação, foi aprovada por 

unanimidade. Item 2 – Aprovação da banca de Qualificação da discente Roberta 

Chayane Coelho Ribeiro: posto em votação, foi aprovada por unanimidade. Item 3 – 

Aproveitamento de disciplinas do discente Everton Henrique Jaques: o 

coordenador Paulo relatou que o discente encaminhou o histórico com as disciplinas 

que realizou quando era discente especial e uma declaração da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (UNICENTRO Paraná) relatando que o discente fizera a disciplina 

PROFNIT 09 – Indicações Geográficas e Marcas Coletivas IG – MAR e fora aprovado. 

Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Item 4 – Proposta de Calendário 

para o segundo semestre de 2022: O coordenador Paulo apresentou a proposta de 

calendário contendo as disciplinas que serão ofertadas. O colegiado aprovou por 

unanimidade. Item 5 – Aprovação das propostas da oficina profissional dos 

discentes Eduardo Carneiro Vasques, Elder Elias Ribeiro, Flávia Cristina da Silva 

Tibúrcio, Tayane Cristina Alves, Telma Valéria de Resende e Gilmar Cândido 

Rodrigues: O coordenador explicou que a discente Jane Inácio de Andrade não 

enviou o arquivo correto, por isso sua proposta não foi avaliada. Posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Item 6 – Proposta de Antônio Evangelista: o professor 

Erivelto apresentou uma proposta do professor Antônio Evangelista para contribuir 

com o PROFNIT. Considerando que é possível a coorientação no programa de 

professores que não fazem parte da rede, o colegiado aprovou a possibilidade de o 

professor contribuir como coorientador. Item 7 – Definição dos membros da 

comissão de avaliação do próximo ENA – Exame Nacional de Acesso: o 

coordenador Paulo sugeriu que fizessem parte da comissão ele mesmo e os 

professores Daniele Martins Diniz e Anderson Oliveira Latini, desde que aceitassem 

fazer parte. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Item 8 – Discussão 



sobre a solicitação da PROPE quanto a resolução de reserva de vagas para 

servidores: o coordenador Paulo fez um relato sobre a reunião do o pró-reitor adjunto 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Afonso de Alencar Graça 

Filho, em que se discutiu a possibilidade da coordenação fazer uma resolução sobre a 

reserva de vagas no curso para servidores. Após algumas discussões, o colegiado 

entende que a ata da reunião extraordinária do Conselho de Pesquisa, Ensino e 

Extensão da UFSJ (CONEP) que aprovou o PROFNIT na UFSJ já seria suficiente para 

pedidos de vagas e que a elaboração de uma resolução sobre o tema caberia melhor 

ao CONEP. Com relação a essa reunião ainda, o coordenador está consultando a 

CAN para saber a possibilidade de ensino híbrido no programa, de acordo com a 

Resolução N. 14 de 2022 do CONEP. Item 9 – Aprovação do projeto para 

qualificação do discente Alex Fabiano de Souza: Posto em votação, foi aprovado 

por unanimidade. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, a reunião foi encerrada às 16 

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, 08 

dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois. 
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