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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 DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS DO LAZER, DE 31 DE AGOSTO DE 2020

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às treze horas, através de
videoconferência realizada na plataforma digital Google Meet, reuniram-se em reunião (ampliada)
ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, sob
Presidência da Coordenadora, professora Chris�anne Luce Gomes, os seguintes professores: Ana Cláudia
Por�rio Couto, José Alfredo Oliveira Debortoli, Maria Cris�na Rosa, Luciana Asssis Costa, Luciano Pereira
da Silva e Silvio Ricardo da Silva e os seguintes representantes discentes: Marcia Helena Mesquita
Ferreira e Matheus Marçal Ferreira. Todos os documentos discu�dos na reunião foram enviados com
antecedência para análise. Verificada a existência de quorum regulamentar, a Coordenadora do Colegiado
deu como iniciada a reunião para atender à seguinte pauta: 1. Informes. 2. Processo Sele�vo, 2.1.
Homologação das inscrições (ad referendum) e 2.2 Bancas de seleção processo sele�vo 2020
(homologação), 3. Prorrogação de Bolsas – CAPES, 4. Recursos Financeiros PPGIEL 2020 e 5. Resolução
professor externo. 1. Informes: A professora Chris�anne iniciou os trabalhos agradecendo a presença de
todos em um momento de tanta complexidade que passamos. Aproveitou para dar conhecimento ao
andamento dos trabalhos em relação ao edital de número 25 (vinte e cinco) aberto pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico - CNPq. Relata as dificuldades rela�vas a
construção da proposta pela comissão e necessidade de par�cipação de todos os docentes para
construção de uma proposta bem elaborada. 2. Processo Sele�vo: 2.1. Homologação das inscrições – A
professora Chris�anne deu conhecimento aos presentes na reunião da homologação das inscrições para
o processo sele�vo do PPGIEL 2020 nos níveis do mestrado e doutorado. Discu�u sobre as dificuldades
encontrada neste processo e a importância de mantê-lo mesmo com as condições atuais do isolamento
social (devido as polí�cas de enfrentamento ao COVID-19). Em geral, �vemos 32 (trinta e duas) inscrições
deferidas para a seleção do mestrado e 44 (quarenta e quatro) para a seleção do doutorado. Também
informou a par�cipação do secretário do programa (Danilo) no processo sele�vo do mestrado,
solicitando sua re�rada da sala para discussão do próximo ponto da pauta. Acrescentou que durante
todas etapas de caráter sigiloso e eliminatória a servidora Ana Paula (atualmente secretária do mestrado
em Educação Física Escolar) se encarregará das a�vidades administra�vas. 2.2. Bancas de seleção
processo sele�vo 2020 (homologação) – Foi aprovado por unanimidade as indicações da coordenação
para formação das bancas do processo sele�vo (mestrado e doutorado). Sua composição pode ser
encontrada no Anexo I desta ata. 3. Prorrogação de Bolsas – CAPES – Chris�anne abriu o ponto
resumindo o O�cio Circular  da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES nº
18/2020-CPG/CGSI/DPB/CAPES, neste o�cio são estabelecidas diretrizes e apontamentos para a
concessão de prorrogação de bolsas vigentes nos níveis de mestrado e doutorado devido aos impactos
causados pela já citada polí�ca de isolamento social devido ao COVID-19. Posteriormente foi discu�do os
posicionamentos dos presentes sobre qual polí�ca o programa deveria adotar. Dentre os elementos
citados estão as dificuldades enfrentadas pelos atuais discentes, seja na estrutura �sica quanto na saúde
mental, a impossibilidade de realizar determinadas ações previstas nos respec�vos cronogramas e
necessidade de adaptação das pesquisas a realidade atual. Outro fator levantado durante a reunião foi o
impacto que traria aos novos discentes e ao curso como um todo a prorrogação de todos os pedidos de
extensão de bolsas e prazos para defesa. Após a discussão o colegiado APROVOU por 05 (cinco) votos a
favor e 01 (uma) abstenção que os bolsistas que �veram os prazos estendidos de defesa para outubro
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poderão pleitear (mediante comprovação e jus�fica�va) mais 01 (um) mês de bolsa, findando o novo
prazo para defesa (caso aprovado) em 31 de novembro de 2020. Este prazo de prorrogação de bolsa não
estará vinculado ao prazo de defesa, ou seja, poderá ser pleiteado prazo de defesa em até mais 03 (três)
meses, todavia, a bolsa se restringe ao prazo indicado. Nestes casos a coordenação está apta para fazer o
julgamento e aprovar ad referendum caso necessário. Para o restante dos bolsistas haverá discussão no
colegiado. Em todos os casos será necessário a aprovação do(a) orientador(a) com assinatura no pedido.
4. Recursos Financeiros PPGIEL 2020 – O colegiado aprovou por unanimidade a proposta da coordenação
para adaptação do planejamento financeiro para o ano de 2020. Foi relacionado 2 (dois) elementos para
decisão, o primeiro a diminuição do repasse feito pela CAPES e o segundo a questão do isolamento social.
Desta forma, o planejamento financeiro aprovado encontra-se no Anexo II desta ata. O colegiado destaca
que mesmo com a adaptação toda a comunidade acadêmica do PPGIEL está inclusa na des�nação
financeira. 5. Resolução de Credenciamento de Professor Externo – O colegiado APROVOU por 05 (cinco)
votos a favor e 01 (uma) abstenção a resolução que estabelecerá diretrizes para o julgamento de pedidos
para credenciamento de professor externo à UFMG ao PPGIEL. Desta forma, será realizado uma consulta
aos professores Alessandro Tomasi e Flávia Soares a manutenção dos pedidos de credenciamento para
julgamento a par�r da resolução aprovada. Não havendo outras considerações, a Coordenadora, com a
anuência do plenário, encerrou a sessão, da qual eu, Danilo da Silva Ramos, secretário do Colegiado de
Pós-Graduação do Programa Interdisciplinar em Estudos do Lazer, lavrei a presente ata, que assino. Belo
Horizonte, 31 de agosto de 2020.

ANEXO I

 

Banca examinadora da seleção do doutorado 2020:

 
 
 
 

 Linha 1 Linha 2 Linha 3

Titular Elisângela Chaves Cleber Dias Hélder F. Isayama

Titular Silvio R. Silva Rafael Fortes Luciano P. Silva

Suplente José A. Debortoli Élcio Cornelsen Luciana Assis

 

Banca examinadora da seleção do mestrado 2020:

 Linha 1 Linha 2 Linha 3

Titular Ana Claudia P. Couto Cleber Dias Hélder F. Isayama

Titular José A. Debortoli Rafael Fortes Luciano P. Silva

Suplente Diomira Faria Élcio Cornelsen Ana Paula G.S. Oliveira

 

ANEXO II

Descrição %
anterior Valor %

atual

Realização de eventos técnico-cien�ficos promovidos pelo programa de
pós-graduação 10 R$          

1.500,00 6

Par�cipação de professores em eventos no país 8 R$          10
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2.500,00

Par�cipação de alunos em eventos no país 24 R$          
6.523,61 26

Evento da Rede O�um  R$       
15.000,00 59

Total  R$       
25.523,61 100

 

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 17:18, 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 09:42, 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 11:58, 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 14:39, 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 1353085 e
o código CRC C8F79809.
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