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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 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS DO LAZER, DE 29 DE MARÇO DE 2021
Aos vinte e nove dias do mês de março 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: José Alfredo Oliveira
Debortoli, Maria Cristina Rosa e Luciano Pereira da Silva e a seguinte representante discente: Marcia
Helena Mesquita Ferreira. O prof. Helder Ferreira Isayama e o representante discente Matheus Marçal
Ferreira justificaram ausência. 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. Informes (1.1 Artigos para tradução e 1.2 Relatório Sucupira),
2. Edital 2021, 3. Colóquio/evento latino-americano, 4. Mudança de linha de pesquisa – Roberto
(doutorado) or. Maria Cristina, 5. Extensão de prazo – Priscila (doutorado) Or. Victor, 6. Comissões de
prêmio Teses e Print 2021, 7. Saída de linha de pesquisa – Luciano da Silva e 8. Plano de Gerenciamento e
Compras 2022. 1. Informes. 1.1 Artigos para tradução - Christianne informou aos membros do colegiado
o resultado da ação da coordenação em relação ao chamado para tradução de artigos feito aos docentes
do curso. Estavam previstos a tradução de 46 (quarenta e seis) artigos e foram enviados 44 (quarenta e
quatro) artigos para tradução. Foi destacado a participação dos docentes em parceria com egressos e
discentes dos cursos do mestrado e doutorado. Christianne também aproveitou para agradecer os
engajamentos dos docentes nesta tarefa que será importante para o curso em relação as publicações de
nível internacional. 1.2 - Relatório Sucupira – A coordenadora do curso utilizou o espaço para alinhar as
ações que serão tomadas em conjunto com a secretaria para finalização e qualificação do Relatório
Sucupira – CAPES (2017-2020). Neste momento, serão solicitados aos docentes a complementação das
produções bibliográficas e produtos destaques do quadriênio vigente. Maria Cristina relatou que para o
próximo relatório será necessário discutir em conjunto a forma de lançamento das produções as
vinculações nos projetos de pesquisa cadastrados no programa. 2. Edital 2021 – O colegiado aprovou que
a coordenação faça as alterações no edital como proposta e envie a versão final para apreciação e
aprovação do restante dos membros do colegiado via e-mail. Em tempo, foi indicado a necessidade de
atualização das referências bibliográficas da prova do mestrado. Esta ação será definida via e-mail junto
as atualizações do edital. 3. Colóquio/evento latino-americano – Christianne trouxe a possibilidade de
organizarmos o Colóquio de Lazer junto ao evento “VIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE
RECREACIÓN”. Luciano relata a característica que o Colóquio assumiria como evento de nível
internacional. Foi DEFERIDO que as coordenadoras do programa vão participar de uma reunião com os
organizadores do encontro para tomar a decisão de alinharmos a participação. 4. Mudança de linha de
pesquisa – Roberto (doutorado) or. Maria Cristina – Cristina apresentou o ponto para o colegiado.
Indicando os aspectos principais que levaram ao pedido e a importância que a mudança teria dentre os
alinhamos da pesquisa realizada pelo doutorando as características da linha de pesquisa. Neste momento
a pesquisa estava sendo realizada na linha 02 “Memória e História do Lazer” mas estava sendo realizadas
nos moldes da linha 01 “Identidades, sociabilidades e práticas de lazer”. Após a discussão pelo colegiado
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foi julgado o pedido tendo como resultado 04 Aprovações e 01 Abstenção. Desta forma, o pedido foi
DEFERIDO. 5. Extensão de prazo – Priscila (doutorado) Or. Victor – O Colegiado discutiu o pedido e
posterior ao debate tivemos como resultado. Pedido da discente INDEFERIDO, 04 (quatro) votos por
extensão de prazo para defesa até 31/10/2021 e 01 (um) voto para reapresentação do pedido em maio.
Desta forma, fica DEFERIDO que a discente terá até 31/10/2021 para defender a tese. 6. Comissões de
prêmio Teses e Print 2021 – Após apresentação do edital o colegiado aprovou convidar os membros da
comissão de bolsas para compor as comissões de Premio Teses CAPES e PRINT 2021. Saída de linha de
pesquisa – Luciano da Silva – Luciano argumentou que não tendo orientandos com pesquisa na linha 02
“Memória e História do Lazer” e encaminhado o foco de suas pesquisas para o tema de Políticas Públicas
vinculadas a linha 03 – Formação e Atuação Profissional que fosse descredenciado da linha 02 e ficando
credenciado na linha 03. 8. Plano de Gerenciamento e Compras 2022 – O colegiado aprovou que a
coordenação faça uma proposta do plano financeiro e envie por e-mail para aprovação. Christianne
solicitou a inclusão de um ponto para pauta 9. Pedido de cancelamento de disciplina – Márcia Helena
(doutorado) – Após a leitura e discussão do pedido e esclarecimentos da discente o colegiado decidiu
que o tema necessita de uma análise aprofundada. Desta forma, foi aprovado que a coordenação como
auxílio do prof. Luciano façam análise aprofundada do mérito do pedido e compartilhe com o restante do
colegiado para deliberação. 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, 29 de
março 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 17:19, 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 09:54, 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 10:26, 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
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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 1353680 e
o código CRC 437BC874.
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