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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER

ATA 110ª - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS DO LAZER, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

Pautas:  Informes (Relatório Sucupira, relatório dos bolsistas, reunião PRPG e recursos financeiros),
Assinatura de atas, Decisões “ad referendum”, matrícula de Pós-doc do Rafael Fortes, Comissão de
Auto Avaliação PPGIEL, Congresso da rede OTIUM, Pedido UNIR para “Mestrado fora de sede”, Fluxo
do Pós-Doc, Pedido de mudança de orientação – Igor Maciel (doutorado), Pedidos de coorientação,
Marie Tavares (doutorado) – or Helder, Luiza Macedo (mestrado) – or Diomira, Raquel Nunes
(mestrado) – or. José, Pedido de extensão de prazo, Defesa de tese / Eduardo Bueno – or. Elcio,
Qualificação de texto tese – Adenilson – or. Luciano, Pedido UNIR para “Mestrado fora de sede” e
Solicitação de Estágio em outra IES.

 

Em nove de março de dois mil e vinte, as duas horas, na sala de reuniões da Congregação da Escola de
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional – EEFFTO, da Universidade Federal de Minas Gerais -
UFMG, reuniram-se, em convocação extraordinária, os membros do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer: Prof. Dr. Helder Ferreira Isayama, Prof. Dr. Luciano
Pereira da Silva, Prof. Dr. José Alfredo Oliveira Debortoli, profa. Dra. Maria Cris�na Rosa, os
representantes discentes Ronaldo Flaviano de Souza Júnior e Marcia Helena Mesquita Ferreira  sob
Presidência da Profa. Dra. Chris�anne Luce Gomes. INFORMES: A Profa. Chris�ane iniciou os trabalhos
dando boas-vindas a discente Márcia Ferreira em sua primeira reunião como suplente. Informou aos
presentes o andamento do preenchimento do relatório SUCUPIRA-CAPES, neste ponto Maria Cris�na
detalhou as dificuldades encontradas no percurso do lançamento dos dados e o maior nível dos detalhes
solicitados para o ano base de 2019. Chris�anne informou que par�cipará de uma reunião na Pró-Reitoria
de Pós-Graduação ainda este mês com todos os coordenadores de cursos de pós-graduação da
universidade, inclusive relembrou a necessidade de resgatar dados e polí�cas para os egressos do
programa nos úl�mos 05 (cinco) anos. Além disto, relata que até o momento o programa não recebeu
informação sobre os valores e datas em que teremos saldo para o ano de 2020. Desta forma, a
coordenação tem adotado cautela em relação aos gastos que foram realizados até o momento. Helder
indagou que historicamente o programa faz emprés�mos financeiros junto à direção da unidade para
a�vidades essenciais como vinda de professores para lecionar disciplinas, propôs que a coordenação
realize os emprés�mos para garan�r a compra de passagens e pagamento de diárias para os convidados
externos �tulares das comissões de avaliação de teses e dissertações. Luciano dialoga a necessidade de
realizarmos emprés�mos até maio e posteriormente repensar a polí�ca financeira para o ano corrente.
Chris�anne informou aos presentes que até mesmo a unidade está com dificuldades financeiras, exemplo
disto é que costumava receber um doze avos do total do recurso de cada ano em fevereiro e neste ano
recebeu um vinte avos da quan�a. Desta forma foi acordado que garan�remos a vinda de professores
para lecionar disciplinas (via emprés�mo), para as bancas se exis�r possibilidade (inclusive verificando
com a própria PRPG) e em maio rediscu�r a questão financeira. Foi aprovado envio de um comunicado
aos discentes e docentes sobre a situação financeira. O colegiado agradece aos serviços prestados pelos
docentes Ana Claudia Porfirio Couto e Elcio Loureiro Cornelsen e o discente Ronaldo Flaviano de Souza
Júnior para comissão de bolsas pelo período de fevereiro de 2017 até fevereiro de 2020. O colegiado
aprovou a nova comissão e bolsas que será formada por Jose Alfredo Oliveira Debortoli (presidente),
Luciana Assis Costa (docente) e Renata Cris�na Simões de Oliveira (representante do corpo discente).
Silvio Ricardo da Silva será suplente do corpo docente e os discentes irão indicar um nome para
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suplência. Chris�anne aproveitou para relatar aos demais a forma que a an�ga comissão fez a avaliação
dos relatórios e planos de trabalhos. ASSINATURA DE ATAS: Foi aprovada por 5 (cinco) votos a favor e 01
(uma) abstenção a ata de número 109 (cento e nove) e assinada as atas de número 105 (cento e cinco) e
106 (cento e seis) que estavam pendentes de assinaturas. APROVAÇÕES:  “AD REFERENDUM”: Foi
aprovado por unanimidade, com 06 (seis) votos, as decisões ad referendum: Aproveitamento de crédito
de Poliana Gonzaga e Jordânia Eugênio (doutorado), aproveitamento de crédito de Rafael Santos
(mestrado), alteração da data de finalização de convênio de José Seara, aprovação de Pós-doutorado de
Rafael Fortes e aprovação de acumulo de bolsas de Daniel Venâncio (vinculo de professor). COMISSÃO
DE AUTO AVALIAÇÃO PPGIEL: O colegiado discu�u a importância desta comissão ao programa e sua
formação. Referendou-se sua composição: Luciano Pereira da Silva (presidente), José Alfredo Debortoli
(docente), 02 (dois) representantes Discentes (um de cada nível), Danilo da Silva Ramos (técnico
administra�vo), Denise Falcão (Egressa) e Raquel Silveira (Associação Brasileira e Pós-Graduação em
estudos do lazer). Os discentes terão 15 (quinze) dias para informar seus representantes e
posteriormente oficializarmos a comissão junto à direção da unidade. CONGRESSO DA REDE OTIUM -
 Helder fez a apresentação ao colegiado do Projeto XIV Encontro Internacional Cien�fico O�um e 
Congresso Iberoamericano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação dentre as caracterís�cas informadas
estavam a forma de financiamento do congresso, público alvo, convidados, ins�tuições par�cipantes,
mesas, a�vidades e etc. Durante a apresentação destacou a importância do congresso para o programa e
a necessidade de sermos protagonistas neste processo, informou que é histórico a par�cipação do
programa neste congresso em edições anteriores representados além do próprio Helder, pelos
professores Cleber Dias, Elisangela Chaves e Luciano Pereira. A realização do congresso foi aprovada por
unanimidade. PEDIDO UNIR PARA “MESTRADO FORA DE SEDE” – Helder apresentou ao colegiado o
pedido enviado pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR através do prof. Ramon Cardenas para
realizar o “mestrado fora de sede” em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais através do
programa. Luciano ponderou sobre a pesquisa das normas da CAPES, José indaga sobre o caráter do
pedido (se encaixaria como mestrado profissional ou acadêmico). Chris�anne ponderou a importância
pedagógica destas ações para o crescimento do programa. Após as discussões o colegiado aprovou de
forma unanime o pedido para mestrado fora de sede, levando em consideração a pesquisa prévia do
regulamento da CAPES a respeito do tema e posteriores aprovações em instâncias superiores. Tal tarefa
foi delegado ao prof. Helder Isayama. FLUXO DO PÓS-DOUUTORADO – Devido ao aumento nos pedidos
de estágio pós-doutoral no programa o colegiado aprovou por unanimidade a proposta de fluxo do
pedido de pós-doutorado. O fluxograma será incluído na resolução específica. PEDIDO DE MUDANÇA DE
ORIENTAÇÃO – O colegiado após discussão aprovou de forma unanime o pedido de mudança de
orientador realizado por Igor Maciel discente do doutorado, que a par�r da presente data será orientado
pelo prof. Cleber Dias, as coorientações de Marie Luce Tavares (doutorado) que será coorientada pela
profa. Maria Manuel da universidade de Aveiro (Portugal), Luiza Macedo (mestrado) que a par�r desta
será coorientada por Ana Paula Oliveira (UFMG) e Raquel Nunes (mestrado) que a  par�r desta data será
coorientada por Maurício Tizumba (caso a PRPG aceite a coorientação). PEDIDO DE EXTENSÃO DE
PRAZO, DEFESA DE TESE / EDUARDO BUENO – OR. ELCIO – Após a leitura dos documentos enviados pelo
discente e seu orientador o colegiado iniciou as discussões. Helder e Luciano levantaram o histórico que o
colegiado tem adotado em relação aos casos semelhantes, propondo postergar um pouco mais o pedido.
Márcia e José fizeram falas sobre a humanização de determinados aspectos nos programas de pós-
graduação. Finalizando o debate o colegiado INDEFERIU o pedido do aluno por 03 (três) votos favoráveis
ao INDEFERIMENTO, 02 (dois) votos favoráveis ao DEFERIMENTO e 01 (uma) ABSTENÇÃO. Com a mesma
votação foi DEFERIDO que o discente entre com o pedido novamente no mês de maio. QUALIFICAÇÃO DE
TEXTO TESE – ADENILSON – OR. LUCIANO – O colegiado INDEFERIU o pedido de prorrogação de prazo
para qualificação de texto de tese do discente Adenilson por 05 (votos) favoráveis e 01 (uma) abstenção.
Todavia, DEFERIU a extensão de prazo em 60 (sessenta) dias. Levou-se em consideração o fato deste
pedido não afetar o tempo total para defesa, bem como a possibilidade de melhorar o texto e analisar os
dados coletados. SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO EM OUTRA IES – O colegiado INDEFERIU o pedido feito pela
discente do mestrado Jéssica Marroques, levou em consideração o parecer e demais documentos
enviados pela comissão de bolsas. Desta forma, caso a discente apresente novo pedido contendo em seu
plano de trabalho estritamente o Estágio Docente em outra IES que é previsto em seu regulamento
enquanto bolsista e do próprio programa. Após leitura, o colegiado deliberou pela aprovação e
concordância com o teor da carta, que será encaminhada à diretoria da unidade. Sem mais, eu,
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Chris�anne Luce Gomes, encerro este memorando agradecendo a par�cipação deste Colegiado. Belo
Horizonte, 04 de novembro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por Silvio Ricardo da Silva, Professor do Magistério Superior,
em 13/04/2022, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Anderton Taynan Rocha Fonseca, Usuário Externo, em
13/04/2022, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jose Alfredo Oliveira Debortoli, Professor do Magistério
Superior, em 13/04/2022, às 21:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Chris�anne Luce Gomes, Professora do Magistério
Superior, em 18/04/2022, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Brisa de Assis Pereira, Usuário Externo, em 18/04/2022,
às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�na Rosa, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 19/04/2022, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Guimaraes Santos de Oliveira, Professora do
Magistério Superior, em 26/04/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1353026 e
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