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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 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ESTUDOS DO LAZER, DE 28 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 Maria Cris�na Rosa, os seguintes professores: Ana Paula Guimarães Santos de
Oliveira, José Alfredo Oliveira Debortoli, Chris�anne Luce Gomes e Silvio Ricardo da Silva e os seguintes
representantes discente: Brisa de Assis Pereira 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 como iniciada a reunião para atender à seguinte pauta: 1. Informes, 2. Edital Suplentes -
colegiado, 3. Bancas de avaliação (processo sele�vo 2021),4. Aprovação de mandato da Comissão de
bolsas, 5. Criação da Comissão de Acompanhamento das A�vidades Remotas Emergenciais, 6. Decisões
Ad referendum x colegiado (ajustes), 7. Pedido de acúmulo de bolsas, a.Rafael Henrique (pós-doc) sup.
Silvio, b.Anderton Rocha (mestrado) or. Elcio, 8. Pedido revisão de extensão de prazo de Adenilson Souza
(doutorado) or. Luciano. 9. Pedido de extensão de bolsa e prazo de (Douglas Rocha – mestrado) or.
Simone. 1. Informes. A coordenadora relatou aos presentes as a�vidades que foram realizadas para a
organização do II Colóquio Interdisciplinar de Estudos do Lazer (finalização da quan�dade de grupos de
trabalho, lançamento do site e redes sociais, organização de comissões internas e outros). 2. Edital
Suplentes – colegiado. O colegiado APROVOU por unanimidade a confecção e lançamento do edital para
02 representantes suplentes para o órgão. Esta tarefa será de responsabilidade da coordenação do
programa. 3. Bancas de avaliação (processo sele�vo 2021). Após discussão sobre os critérios de
composição das bancas para avaliação dos processos sele�vos (mestrado e doutorado) o colegiado
APROVOU por unanimidade que a coordenação defina a composição das bancas, levando em
consideração os itens mínimos discu�dos na presente reunião (que por questões é�cas não serão
mencionadas nesta ata). 4. Aprovação de mandato da Comissão de bolsas. O colegiado APROVOU por
unanimidade a composição da nova comissão de bolsas que será formada por Prof. Dr. José Alfredo
Oliveira Debortoli (presidente), Profa. Dra. Luciana Assis Costa e Renata Cris�na Simões (�tulares) e Profa.
Dra. Ana Paula Guimarães Santos de Oliveira e Vitor Pessoa (suplentes). 5. Criação da Comissão de
Acompanhamento das A�vidades Remotas Emergenciais. O colegiado APROVOU por unanimidade a
criação da comissão de acompanhamento das a�vidades remotas emergenciais. A proposta é que a
comissão seja formada por um docente, um discente e um técnico administra�vo, podendo a
coordenação indicar os nomes. 6. Decisões Ad referendum x colegiado (ajustes). O colegiado APROVOU
por unanimidade que a coordenação con�nue a tomar decisões ad referendum para: Aproveitamento de
Crédito, Aprovação de Pareceres Para COEP e Aprovação de bancas. Para acúmulo de bolsas o fluxo será:
Pedido do Bolsista e Orientador > Comissão de Bolsas > Colegiado. 7. Pedido de acúmulo de bolsas, a.
Rafael Henrique (pós-doc) sup. Silvio. Após a leitura do pedido e verificação do atendimento as normas o
colegiado APROVOU por unanimidade o pedido de acúmulo de bolsa feito por Rafael Henrique.  b.
Anderton Rocha (mestrado) or. Elcio. Após a leitura do pedido e verificação do atendimento as normas o
colegiado APROVOU por unanimidade o pedido de acúmulo de bolsa feito por Anderton Rocha. 8. Pedido
revisão de extensão de prazo de Adenilson Souza (doutorado) or. Luciano. O colegiado discu�u o pedido
de reconsideração da votação da úl�ma reunião e INDEFERIU o pedido de extensão de prazo de
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Adenilson Souza de 06 meses e DEFERIU o pedido de extensão de prazo de 05 meses para defesa de tese.
9. Pedido de extensão de bolsa e prazo de (Douglas Rocha – mestrado) or. Simone. O colegiado após
discussão dos critérios APROVOU por unanimidade o pedido do discente para extensão de prazo em 03
meses e 02 meses para bolsa. 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, 28 de
junho 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 09:57, 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.
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.
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