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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 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS DO LAZER, DE 25 DE JANEIRO DE 2021
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, através de
videoconferência realizada na plataforma digital Google Meet, reuniram-se em reunião ordinária do
Colegiado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, sob Presidência da
Coordenadora, professora Christianne Luce Gomes, os seguintes professores: Helder Ferreira Isayama,
José Alfredo Oliveira Debortoli, Maria Cristina Rosa e Luciano Pereira da Silva e os seguintes
representantes discentes: Marcia Helena Mesquita Ferreira e Matheus Marçal Ferreira. Todos os
documentos comprobatórios necessários para discussão na reunião foram enviados com antecedência
para todos os membros do colegiado (inclusive os suplentes). Verificada a existência de quorum
regulamentar, a Coordenadora do Colegiado deu como iniciada a reunião para atender à seguinte pauta:
1. Pedido de prorrogação de Prazo – Felipe or. Silvio, Jose (Elisângela) e Poliana or. Christianne
(doutorado), Veronica or. Cleber (mestrado), 2.
Relato da comissão de auto-avaliação, 3. Relato da
comissão de bolsas, 4. Relatório Sucupira (cronograma e informações complementares), 5. Processo de
qualificação de mestrado e doutorado/revisão do item no regulamento do PPGIEL, 6. Regulamento pósdoutorado, 7. Avaliação do processo seletivo 2020, 8. Edital processo seletivo 2021, 9. II Colóquio, 10.
Pedido de afastamento para estudos – Danilo Ramos, 11. Pedido de Co-orientação – Veridiana (mestrado)
or. Luciano, 12. Pedido de acúmulo de bolsa – Joyce (doutorado) or. Christianne, 13. Pedido de
trancamento de semestre – Natalia (mestrado) Or. Cristiane Brito. 1. Pedidos de prorrogação de prazo:
Christianne iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e desejando que tenhamos saúde e força para
continuarmos a caminhada neste ano de 2021. Dialogou com os presentes sobre a necessidade de
aguardamos a definição do calendário acadêmico da UFMG de 2021 para discutir os pedidos de
prorrogações de bolsas, ao passo que apenas com o calendário será possível realizar o planejamento do
curso. Luciano e Helder pediram atenção para que seja dialogado com o corpo discente do PPGIEL sobre
as dificuldades oriundas do isolamento social (como uma das medidas de contenção ao COVID-19) e as
alterações que foram necessárias para..., como a mudança no calendário de seleção e disciplinas dos
semestres do ano de 2020. Assim, o colegiado conseguirá decidir sobre os pedidos de prorrogação de
bolsa tendo as informações necessárias para tal. Christianne, com consentimento do grupo, retirou da
pauta os pedidos de prorrogação de bolsas, sendo votados apenas os pedidos de prorrogação de prazo
para defesa, tendo como resultados: José Manuel (doutorado) e Verônica Carvalho (mestrado) –
DEFERIDO, votação unanime. Felipe Abrantes (doutorado) – 04 (quatro) votos para extensão de 03 (três)
meses e 01 (um) voto para extensão de 04 (quatro) meses, sendo DEFERIDO extensão de prazo de 03
(três) meses para defesa. Pedido de extensão de prazo para qualificação de Poliana Rocha, DEFERIDO –
04 (quatro) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 2. Relato da comissão de autoavaliação – Luciano
(presidente da comissão de autoavaliação) relatou que os trabalhos iniciaram e a comissão está
dialogando para organizar o processo de avaliação, a metodologia que será utilizada e o cronograma de
trabalho. Neste momento para início da avaliação considera-se 03 (três) perspectivas analíticas endo:
atuação dos docentes na disciplina, avaliação do corpo discente e avaliação dos egressos. 3. Relato da
comissão de bolsas – José (presidente da comissão de bolsas) compartilhou com o colegiado que a
comissão finalizou o processo de avaliação dos relatórios enviados pelos bolsistas do PPGIEL relativo ao
ano de 2020 (relatório) e planejamento para o ano de 2021. Indicou a qualificação do processo em
comparação aos anos anteriores, somando-se ao fato da forma em que os bolsistas se dedicaram ao
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processo (relatório e plano), entretanto destacou que existe ainda a necessidade de padronizar os
procedimentos avaliativos (existência de uma política que seja observada pelas comissões seguintes). 4.
Relatório Sucupira (cronograma e informações complementares) – Christianne compartilhou com a
comissão o cronograma para o preenchimento do relatório Sucupira em 2021, que será referente ao
quadriênio 2017-2020. Além disso ressaltou a importância desse relatório para o Programa e a
necessidade de todos encararem como uma tarefa prioritária do curso. 5. Processo de qualificação de
mestrado e doutorado/revisão do item no regulamento do PPGIEL – O colegiado aprovou de maneira
unanime a alteração no regimento do PPGIEL para o item que versa sobre a qualificação do texto de tese.
A partir desta reunião os processos deverão ser lançados no sistema acadêmico pelos discentes,
aprovados pelos respectivos orientadores(as) e posteriormente pela coordenação. 6. Regulamento pósdoutorado – Maria Cristina apresentou a nova versão propositiva do regulamento para Pós-doutorado no
PPGIEL. O colegiado solicitou que a releitura do documento (versão final do regimento) e as possíveis
observações fossem realizadas de maneira remota via e-mail, desta forma, foi aprovado que o
regulamento de pós-doutorado seria discutido em uma outra reunião remota. 7. Avaliação do processo
seletivo 2020 – Christianne iniciou este ponto relatando os pontos positivos e negativos da primeira
experiência do processo seletivo online. Foi discutido no colegiado a necessidade de uma maior troca de
experiências a respeito deste processo. Encaminhou-se que será aberto um espaço para troca dessas
informações e aprimoramento do processo (caso seja online para o ano de 2021). 8. Edital processo
seletivo 2021 – O colegiado indicou que este ponto será discutido posterior a decisão da UFMG sobre o
calendário acadêmico de 2021; 9. II Colóquio – A realização do segundo Colóquio Interdisciplinar em
Estudos do Lazer foi suspensa para o ano de 2022, devido a motivos como o COVID, imprevisibilidade da
pandemia (retorno das atividades prese) e outros. 10. Pedido de afastamento para estudos – Danilo
Ramos – Antes de iniciar este ponto, Danilo, secretário do PPGIEL, se retirou da sala virtual para que
fosse realizada a discussão sobre o tema. Considerando as necessidades para desenvolver o curso, bem
como o excelente trabalho desenvolvido pelo servidor, o colegiado DEFERIU o pedido de afastamento do
servidor de maneira unanime. A licença será dividida em dois períodos, o primeiro será de outubro de
2021 até janeiro de 2022 e o segundo será decido com a nova coordenação. 11. Pedido de Coorientação
– Veridiana (mestrado) or. Luciano – O colegiado DEFERIU de forma unânime o pedido de coorientação
realizado pela discente Veridiana. 12. Pedido de acúmulo de bolsa – Joyce (doutorado) or. Christianne –
Pedido retirado de pauta por solicitação da doutoranda. 13. Pedido de trancamento de semestre –
Natalia (mestrado) Or. Cristiane Brito - O colegiado DEFERIU de forma unânime o pedido de
trancamento de semestre realizado pela mestranda Natasha Regina Vieira da Fonseca. 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, 25 de janeiro de 2021.

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 Christianne Luce Gomes, Professora do Magistério
Superior, em 18/04/2022, às 09:52, 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,
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às 10:26, 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 Cristina Rosa, Coordenador(a) de curso de pósgraduação, em 19/04/2022, às 11:59, 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 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1353660 e
o código CRC ABC59B3B.
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