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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 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS DO LAZER, DE 31 DE MAIO DE 2021

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 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 Chris�anne Luce Gomes, os seguintes professores: José Alfredo Oliveira Debortoli, Maria
Cris�na Rosa, Silvio Ricardo da Silva e Luciano Pereira da Silva e os seguintes representantes discente:
Brisa Assis e Anderton Rocha. 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 início à reunião para
atender à seguinte pauta: 1. Informes, 2. Colóquio Interdisciplinar de Estudos do Lazer, 3. Pedidos de
prorrogação de prazo: 3.1 Adenilson Sousa or. Luciano (Doutorado), 3.2 Iara Viana or. Chris�anne
(Doutorado), 3.3 Romilda Lopes or. Rafael (Doutorado), 3.4 Fábio Nunes or. Cleber (Doutorado) e 3.5
Edwaldo Júnior or. Chris�anne (Doutorado), 3.6 Juliana Pieve or. Chris�anne (Mestrado), 3.7 Rogério
Santos or. Chris�anne (Mestrado), 3.8 Rodrigo Lima or. Tânia (Mestrado), 3.9 Jéssica Marroques or. José
(Mestrado), 3.10 Luiza Cuper�no or. Helder (Mestrado), 3.11 Mateus Marçal or. Elisangela (Mestrado).
4. Bolsas, 4.1 Prorrogação de bolsas - Verônica Toledo or. Cleber (apenas prorrogação de bolsa) e 4.2
Acúmulo de bolsas Rafael sup. Silvio (pós-doutorado), 5. Pedido de trancamento o semestre, 5.1
Cris�ane or. Ana Claudia (doutorado), 5.2 Claudia or. Ana Claúdia (mestrado), 6. Proficiência em outra
IES - José Mariano or. Rafael (mestrado), 7. Pedidos de coorientação - 7.1 Coorientador: José Alfredo –
Jennifer or. Elis (Doutorado), 7.2 Coorientador: Coriolano Rocha – Danilo or. Cleber (Mestrado), 8.
Pedido de Estágio Pós-Doutoral (Rodrigo Caldeira) sup. Cleber. 1. Informes: A coordenadora Chris�anne
relatou ao colegiado a finalização da chamada para tradução de ar�gos da língua portuguesa para inglesa
e finalização do relatório Sucupira. Inclusive torna público o agradecimento a todos bolsistas envolvidos
na tarefa, aos docentes que dispenderam tempo para preencher os formulários e informações solicitadas
e também a toda comunidade acadêmica do PPGIEL. Informou que a coordenação finalizou o processo de
prestação de contas com a CAPES, entretanto, como restou a possibilidade de ser traduzido mais um
ar�go, a versão final da prestação de contas deverá ser feita até dezembro de 2021.  2. Colóquio
Interdisciplinar de Estudos do Lazer: A coordenadora informou sobre o convite para realização do
Colóquio Interdisciplinar de Estudos do Lazer junto ao Encontro La�no-Americano de Estudos do Ócio.
Relatou sobre a importância do Colóquio ter um caráter internacionalista, agregando valor pedagógico ao
projeto do evento. Luciano indagou sobre o tempo curto para montagem e realização do evento nos
padrões estabelecidos pela coordenação do Encontro. Após a discussão o colegiado aprovou de forma
unanime a realização do Colóquio como um evento integrante do Encontro. 3.1 Adenilson Sousa or.
Luciano (Doutorado), 3.2 Iara Viana or. Chris�anne (Doutorado), 3.3 Romilda Lopes or. Rafael
(Doutorado), 3.4 Fábio Nunes or. Cleber (Doutorado) e 3.5 Edwaldo Júnior or. Chris�anne (Doutorado),
3.6 Juliana Pieve or. Chris�anne (Mestrado), 3.7 Rogério Santos or. Chris�anne (Mestrado), 3.8 Rodrigo
Lima or. Tânia (Mestrado), 3.9 Jéssica Marroques or. José (Mestrado), 3.10 Luiza Cuper�no or. Helder
(Mestrado), 3.11 Mateus Marçal or. Elisangela (Mestrado). O colegiado do programa fez a leitura e
discussão de todos os pedidos de extensão de prazo de maneira individualizada, após a discussão foi
registrado a aprovação unanime para os pedidos de Adenilson Sousa, Iara Viana, Fábio Nunes e Edwaldo
Júnior (doutorado) e Luiza Cuper�no, Jéssica e Mateus Marçal (mestrado) aumento de 03 meses para
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defesa, limite findando-se em outubro de 2021. Para o pedido de Romilda Lopes (doutorado) foi
aprovado de forma unanime aumento de 04 meses para defesa findando em novembro de 2021. O
pedido de Rodrigo (mestrado) foi aprovado de forma unanime aumento de 06 meses para defesa,
findando-se em dezembro de 2021. Para os pedidos de Rogério Santos e Juliana Pieve (mestrado) �vemos
a votação 01 abstenção e 05 votos a favoráveis para a extensão de 03 meses de prazo para defesa,
findando-se em outubro de 2021. Os pedidos de extensão de prazo em que os discentes bolsistas foram
aprovados até o limite setembro, ao passo que o colegiado vai privilegiar as bolsas para nova chamada
(ingressantes no processo sele�vo aberto e atuais discentes que se interessarem). 4. Bolsas, 4.1
Prorrogação de bolsas - Verônica Toledo or. Cleber (apenas prorrogação de bolsa) - O Colegiado discu�u
o pedido da discente e reprovou seu pedido de extensão de bolsa, u�lizou o mesmo entendimento e
argumentação u�lizada no ponto anterior. 4.2 Acúmulo de bolsas Rafael sup. Silvio (pós-doutorado)  - O
pedido de acúmulo de bolsas de Pós-doutorado do pós-doutorando Rafael Henrique foi aprovado, tendo
como votação 01 abstenção e 05 favoráveis. 5. Pedido de trancamento o semestre, 5.1 Cris�ane or. Ana
Claudia (doutorado)- Após a discussão do pedido o colegiado aprovou de forma unanime o pedido de
trancamento do semestre realizado pela discente. 5.2 Claudia or. Ana Claúdia (mestrado) - Após a
discussão do pedido o colegiado aprovou de forma unanime o pedido de trancamento do semestre
realizado pela discente. 6. Proficiência em outra IES - José Mariano or. Rafael (mestrado) - Após a
discussão do pedido o colegiado aprovou de forma unanime o pedido de aproveitamento de proficiência
realizado pelo discente na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 7. Pedidos de coorientação -
7.1 Coorientador: José Alfredo – Jennifer or. Elis (Doutorado) - Após a discussão do pedido o colegiado
aprovou de forma unanime o pedido de coorientação realizado pela discente e sua orientadora, a par�r
desta data o professor José Alfredo já conta com aval do colegiado para realizar a coorientação solicitada.
7.2 Coorientador: Coriolano Rocha – Danilo or. Cleber (Mestrado) - Após a discussão do pedido o
colegiado aprovou de forma unanime o pedido de coorientação realizado pelo discente e seu orientador,
a par�r desta data o professor Coriolano Rocha já conta com aval do colegiado para realizar a
coorientação solicitada. 8. Pedido de Estágio Pós-Doutoral (Rodrigo Caldeira) sup. Cleber. – Tento
parecer favorável a realização do estágio pós-doutoral, o colegiado aprovou o pedido de forma unanime.
Não havendo outras considerações, a Coordenadora, encerrou a votação, 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 maio 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 Chris�anne Luce Gomes, Professora do Magistério
Superior, em 18/04/2022, às 09:56, 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 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 Cris�na Rosa, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 19/04/2022, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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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 14:49, 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 1353732 e
o código CRC 093B5135.
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