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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER

ATA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, às 14 horas, através de
conferência realizada na plataforma digital Google Meet, reuniram-se em reunião ordinária 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, Elcio Loureiro
Cornelsen e Sílvio Ricardo da Silva e os seguintes representantes discentes: Brisa de Assis Pereira e
Anderton Taynan Rocha Fonseca. Todos os documentos necessários para subsidiar as discussões foram
enviados com antecedência para os membros do Colegiado, inclusive os suplentes. Verificada a existência
de quórum regulamentar, a Coordenadora do Colegiado deu início a reunião para atender à seguinte
pauta: 1. Aprovação da ata de reunião de colegiado PPGIEL nº 130/2021, 2. Aprovações ad
Referendum, 3. Apreciação do projeto do II Encontro da Rede Internacional em Estudos Culturais
(RIEC), 4. Aprovação resposta solicitação da comissão de mérito Notório Saber: Mameto Kitaloyá, 5.
Ques�onamento da obrigatoriedade do estágio docente: Gustavo Eleutério Pena (Mestrado), 6.
Solicitação de trancamento de matrícula: Carlos Coelho Ribeiro Filho (doutorado), orientador Prof.
Silvio Ricardo da Silva, 7. Solicitação de troca de orientação: Vivianne Limeira Azevedo Gomes
(Doutorado) (or. Prof. Rafael Fortes Soares), 8. Solicitação de prorrogação do prazo de qualificação:
Renata Mar�ns (Doutorado) (or. Prof. José Alfredo Oliveira Debortoli), 9. Apreciação do parecer de
relatório de pós doutorado: Rafael Henrique Teixeira da silva (Supervisor Prof. Silvio Ricardo da Silva),
10. Pedido de aproveitamento de Proficiência de Exame de Língua realizado em outra IES: Namuetcha
Silva Ricardo (Mestrado), 11. Oferta de disciplinas no 1º semestre de 2022, 12. Solicitação de
trancamento de matrícula: Cláudia Santana (Or. Profa. Ana Cláudia Por�rio). 13. Procedimentos e
atuação da secretaria, 14. Informes. No início da reunião, a coordenadora Maria Cris�na propôs duas
mudanças nos pontos de pauta. A primeira foi re�rar o ponto 6. “Solicitação de trancamento de
matrícula: Carlos Coelho Ribeiro Filho (doutorado), orientador Prof. Silvio Ricardo da Silva”, pois a
documentação apresentada está sem a anuência do orientador; e a segunda foi incluir um ponto de
pauta sobre bolsas. As mudanças foram APROVADAS por unanimidade 1. Aprovação da ata nº 130, de
janeiro de 2022. Foram sugeridas alterações de redação pelo prof. Elcio Loureiro Cornelsen e de
formatação pela discente Brisa de Assis Pereira. Posteriormente, a ata foi colocada em votação e
APROVADA por unanimidade. 2. Aprovações Ad Referendum. O Colegiado aprovou por unanimidade:
Homologação de parecer de projeto de dissertação (qualificação): a) Título: Lazer, turismo e atuação
profissional: um estudo das prá�cas de lazer de atletas olímpicos de Taekwondo; mestranda: Namuetcha
Silva Ricardo; orientadora: profa. Ana Cláudia Por�rio Couto; avaliadores: prof. César Teixeira Cas�lho e
prof. Rafael Frois da Silva; aprovação ad referendum em 16/11/2021. b) Título: Lazer, mulheres trans e
unidade prisional: um estudo sobre prá�cas de lazer na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria;
mestrando: Felipe Fonseca Oliveira; orientador: prof. Hélder Ferreira Isayama; avaliadoras: Luiza Aguiar
dos Anjos e profa. Flávia da Cruz Santos; aprovação ad referendum em 24/11/2021. c) Título: O lazer de
mulheres negras no Alto Sertão da Bahia: representações e resistências em movimentos e projetos
sociais da cidade de Cae�té-BA; mestranda: Keila Souza Pereira Oliveira; orientadora: profa. Maria
Cris�na Rosa; avaliadoras: profa. Marie Luce Tavares e profa. Elisângela Chaves. aprovado ad referendum
em 24/11/2021. d) Título: Lazer e gênero: um estudo com professores e professoras de Educação Física
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da rede pública de ensino de Sete Lagoas/MG; mestranda: Fernanda Santos de Abreu; orientadora: profa.
Elisângela Chaves; avaliadora: Marcília de Sousa Silva. Aprovado ad referendum em 30/11/2021. e) Título:
O esporte como porta de entrada para as vivências do lazer de pessoas com deficiência �sica pra�cantes
de modalidades espor�vas paraolímpica; mestrando Renan Jorge Ramos Mar�ns; orientadora prof. Tânia
Mara Vieira Sampaio; avaliadora: Cris�ane Myriam Drumond de Brito; aprovado ad referendum
14/12/2021. Homologação de parecer de projeto de pesquisa (doutorado): a) As pessoas LGBTs e futebol:
uma possibilidade de ruptura de paradigmas e fronteiras; doutorando: João Mar�ns Nogueira Júnior;
orientador: prof. Silvio Ricardo da Silva; relatora: Luiza Aguiar dos Anjos. Aprovado ad referendum em
24/11/2021. b) Título: "Musas? A atuação profissional de gestoras de museus em cinco capitais
brasileiras"; doutoranda: Luiza Souza de Lima Macedo; orientador: prof. Hélder Ferreira Isayama;
relatora: profa. Diomira Ma. Cicci Pinto Faria; aprovado ad referendum em 21/12/2021. c) Título: A
construção da iden�dade e as prá�cas culturais no âmbito do lazer: uma narra�va das trajetórias das
mulheres negras na cidade de Belo Horizonte; doutoranda: Lucilene Alencar das Dores; orientador: prof.
Hélder Ferreira Isayama; relatora: profa. Elisângela Chaves; aprovação ad referendum em 19/01/2022.
Homologação de marcação de exame de qualificação: a) Título: A festa da Chiquita no terreno do Círio de
Nazaré: uma experiência de lazer entrelaçando a devoção, a diversidade e a economia popular;
doutorando Bartos Ba�sta Bernardes, orientador: prof. José Alfredo de Oliveira Debortoli; aprovação ad
referendum em 07/11/2021. Homologação de marcação de defesa: a) Título: Megaeventos espor�vos e
polí�cas de esporte e lazer em Minas Gerais: uma análise a par�r do financiamento público; doutorando
Adenilson Idalino de Sousa; orientador: prof. Luciano Pereira da Silva; aprovação ad referendum em
27/11/2021. b) Título: Arranjo de implementação do projeto de esporte e cidadania no estado do Rio de
Janeiro: uma parceria do ministério do esporte com ins�tuições federais de ensino superior; mestrando
Samir Jorge Ramos Júnior, orientadora prof. Luciana Assis Costa; aprovação ad referendum em 13/12/21.
c) Título: Corre um rio de lembranças nas encantadas lavadeiras de almenara: co�diano, memória e
oralidade nos cantos de trabalho, mestranda: Jéssica Parreiras Marroques; orientador: prof. José Alfredo,
aprovação ad referendum em 05/01/2022. Homologação de aproveitamento de créditos: a) Mestrando
Gustavo Eleutério Pena, orientadora profa. Simone Rechia, 4 créditos. b) Doutorando Rafael Rodrigo dos
Santos, orientador prof. Rafael Fortes Soares, 16 créditos. 3. Apreciação do projeto do II Encontro da
Rede Internacional em Estudos Culturais (RIEC). O projeto foi colocado em discussão. O professor Elcio
fez várias considerações sobre outros países que poderiam ser contemplados no projeto, como Guiné-
Bissau e São Tomé e Príncipe. Também sugeriu que poderiam ser contactados grupos que trabalham com
essa temá�ca da Faculdade de Letras e da PUC Minas, bem como o Centro de Estudos Africanos da
UFMG. Após considerações, o projeto foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade. 4.
Aprovação da resposta da solicitação da comissão de mérito Notório Saber. O Colegiado APROVOU a
resposta por unanimidade. 5. Ques�onamento da obrigatoriedade do estágio docente: Gustavo
Eleutério Pena (Mestrado). A professora Maria Cris�na informou que foi feita consulta ao setor de bolsas
da UFMG sobre o ques�onamento, tendo como retorno a afirmação de que, conforme a Portaria 076 da
CAPES, se o Programa de Pós-Graduação �ver os dois níveis, como ocorre no PPGIEL, o estágio docente
será obrigatório apenas para os alunos bolsistas do doutorado. Ao mesmo tempo informou que
consultou a úl�ma grade curricular do curso de mestrado, de 2018, e na mesma consta a obrigatoriedade
do estágio docente para todos os alunos bolsistas. Inicialmente foi discu�do qual seria o posicionamento
do Colegiado sobre a manutenção da obrigatoriedade do estágio docente para todos os alunos bolsistas
do mestrado, como consta referida grade curricular, isso se não houver impedimento legal. Houve debate
com considerações muito posi�vas sobre a realização do estágio na formação dos alunos e foi
APROVADA, por unanimidade, a manutenção da obrigatoriedade. Por fim, foi feita a proposta de que
seria feita uma nova consulta, agora ao setor de assistência acadêmica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
para averiguar a situação e este ponto voltaria em uma próxima reunião. A decisão foi DEFERIDA por
unanimidade. 6. Bolsas. 6.1- Cenário atual das bolsas. A subcoordenadora Ana Paula informou que no
momento há bolsas disponíveis, apesar de recentemente dois editais terem sido publicados. Com isso, a
Comissão de Bolsas do PPGIEL solicitou uma reunião para discu�r o cenário atual e o mo�vo da não
ocupação das bolsas disponíveis. Posteriormente, foram feitos os seguintes encaminhamentos: realizar
uma consulta aos discentes do PPGIEL, através de um formulário do Google, para tentar descobrir o que
está causando essa inocupação das bolsas; realizar uma reunião da subcoordenação com os alunos, a
qual acabou sendo cancelada devido a fatores externos. 6.2- Proposta de realização de dois editais
anuais. Devido à quan�dade de editais de bolsas publicados recentemente, a Comissão de Bolsas do
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PPGIEL sugeriu trabalhar com dois editais anuais, sendo um no primeiro e o outro no segundo semestre.
Posteriormente, a discente Brisa de Assis trouxe para discussão a questão da impossibilidade da
implementação de bolsa para quem já possui vínculo emprega�cio e como isso prejudica as pessoas que
necessitam das bolsas. A profa. Ana Paula, então, levantou a possibilidade dos discentes interessados,
mesmo com vínculo emprega�cio, poderem par�cipar dos editais. No momento da implementação da
bolsa, caso o concorrente esteja vinculado, a bolsa passaria para o próximo aluno, não sendo o mesmo
desclassificado. Essas questões foram bem vistas por todos, ficando sob a responsabilidade da
coordenação, junto à Comissão de Bolsas, fazer os devidos ajustes nos próximos editais. Por fim, com
relação à proposta da realização de dois editais anuais, o Colegiado DEFERIU de forma unânime por
encaminhar à Comissão de Bolsas que neste momento não é possível devido à disponibilidade das bolsas
no programa.7. Solicitação de Troca de Orientação Vivianne Limeira Azevedo Gomes (Doutorado) (or.
Prof. Rafael Fortes Soares). O Colegiado DEFERIU por unanimidade o pedido de troca de orientação da
doutoranda Vivianne Limeira, ficando a aluna, a par�r dessa data, sob a orientação do prof. Helder
Ferreira Isayama. 8. Solicitação de prorrogação do prazo de qualificação – Renata Mar�ns (Doutorado)
(or. Prof. José Alfredo Oliveira Debortoli). O pedido foi avaliado e o Colegiado DEFERIU por unanimidade
a solicitação de prorrogação do prazo de qualificação de Renata Mar�ns. O novo prazo é 02/03/2022. 9.
Apreciação do parecer de relatório de pós doutorado – Rafael Henrique Teixeira da silva (Supervisor
Prof. Silvio Ricardo da Silva). O Colegiado APROVOU de maneira unânime o parecer de relatório de pós-
doutorado de Rafael Henrique Teixeira Dias. 10. Pedido de aproveitamento de Proficiência de Exame de
Língua realizado em outra IES – Namuetcha Silva Ricardo (Mestrado). O Colegiado APROVOU por
unanimidade o pedido de aproveitamento de Proficiência de Exame de Língua da discente Namuetcha
Silva. 11. Oferta de disciplinas 1º semestre de 2022.  Foi APROVADA por unanimidade a oferta das
seguintes disciplinas para o próximo semestre: Seminário de Tese no Doutorado, prof. Helder Ferreira
Isayama, 60h (4 Créditos); Estudo do Lazer/Terapia Ocupacional (Estágio docente), profa. Chris�anne Luce
Gomes, 60h (4 créditos); Tópicos em Lazer I, profa. Chris�anne Luce Gomes, 30h (2 créditos); Tópicos em
Lazer I, prof. Elcio Loureiro Cornelsen, 30h (02 créditos); Tópicos em Lazer I, profa. Chris�anne Luce
Gomes, 30h (2 créditos); Tópicos em Lazer II, Futebol: Estudos na Perspec�va do Lazer, prof. Silvio Ricardo
da Silva, 60h (04 créditos). A coordenadora Maria Cris�na informou que todos os professores foram
contactados para a consulta sobre a oferta de disciplinas, exceto a profa. Tânia Mara, cujo contato seria
ainda feito, considerando que o prazo para lançamento de disciplinas no sistema acadêmico vai até o dia
28 de janeiro. 12. Solicitação de trancamento de matrícula – Cláudia Santana (Or. Profa. Ana Cláudia
Por�rio). Após a análise da situação atual da discente, que devido a fatores, como adoecimento e
desemprego na família, está em uma situação sensível. O Colegiado APROVOU por unanimidade a
solicitação de trancamento de matrícula de Cláudia Santana. 13. Procedimentos e atuação da secretaria.
A Coordenação esclareceu que este ponto de pauta foi proposto e está sendo apresentado ao Colegiado
para discussão na perspec�va de tentar contribuir para melhorias na gestão do PPGIEL, atualmente e no
futuro. Foram colocados três pontos: a) conforme orientação da ins�tuição, o PPGIEL irá priorizar a
tramitação de documentos e processos pelo SEI. b) O prof. Helder Ferreira Isayama solicitou que o
Colegiado discu�sse os procedimentos de aprovação dos pareceres de qualificação de mestrado e dos
projetos de pesquisa de doutorado para envio para o CEP/UFMG, que são assinados tanto pela
coordenação do programa quanto pela Câmara do Departamento de Educação Física. Segundo
argumentou, no momento eles seguem um caminho mais ins�tucional que, no entanto, não pode ficar
burocra�zado demais. A coordenadora Maria Cris�na explicou que têm situações internas as quais os
professores não têm ciência, como os muitos desafios enfrentados pela coordenação para responder
todas as demandas da secretaria, considerando o afastamento do secretário do PPGIEL, e também o
período de férias do secretário do DEF. Portanto, nesse cenário, a coordenação avalia que a demora para
o retorno é devido a situações específicas na tramitação da documentação e não à burocra�zação. c) A
profa. Maria Cris�na também falou de algumas adversidades vivenciadas pela coordenação após o
afastamento do secretário Danilo Ramos, sinalizando que foram mais intensas nos primeiros dias de seu
afastamento, e que acarretaram impactos na saúde psicológica e emocional das coordenadoras. Para o
entendimento da situação vivenciada, explicou que foi aprovado um plano de trabalho no qual o técnico
assumiu o compromisso de, se necessário, apoiar e responder às questões solicitadas pela coordenação,
o que não ocorreu. A não resposta do servidor a questões importantes naquele momento gerou
desdobramentos, incluindo a necessidade de reuniões com o setor de pessoal e a direção da escola para
melhor compreensão da situação vivenciada. A profa. Maria Cris�na reafirmou o entendimento da
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coordenação, favorável ao direito do servidor, contudo apontou que não houve tempo suficiente para
uma transição adequada e qualificação dos estagiários, o que poderia ter minimizado uma série de
questões. Tendo explicado as tribulações, a coordenadora jus�ficou o tempo de retorno de algumas
demandas feitas à secretaria, pois o trabalho estava sendo executado a par�r de prioridades detectadas.
Terminada a exposição da coordenadora, o prof. Silvio destacou o comprome�mento da coordenação e
do secretário, reafirmando a importância deste para o programa, e destacou a necessidade de uma boa
conversa com o secretário em seu retorno para que tudo se esclareça, e as relações possam ser
reestabelecidas. O prof. Élcio destacou as dificuldades enfrentadas pela falta de pessoal, e apontou a
necessidade de um estudo de organograma e demandas visando equalizar limitações vivenciadas. 14.
Informes. 14.1. O professor Sílvio informou que no dia 31/01/2022 ocorrerá o GeFut Convida com a
professora Silvana Goellner, às 19 horas, que irá falar sobre história oral e futebol de mulheres. 14.2. A
Coordenadora lembrou que em reunião anterior foi feita a proposta de montar uma comissão para
estudar e atualizar as norma�vas do PPGIEL, o que foi re�rado de pauta por sugestão dos membros do
Colegiado. Conforme informou, este trabalho será feito pela coordenação e secretaria no próximo
semestre pois a PRPG informou que o regulamento do PPGIEL ainda não foi adequado à NGPG, Re.
02/2017, aprovada em julho de 2017, e convidou aos representantes discentes se quiserem par�cipar
com um representante, poderia ser formada, então, uma comissão de trabalho. 14.3. A professora Maria
Cris�na informou que há uma comissão trabalhando em uma proposta a ser apresentada à UFMG de
criação de outros Comitês de É�ca em Pesquisa (CEP) na ins�tuição. Nessa proposta o PPGIEL con�nua
no CEP já existente na UFMG. Foi solicitado pela Coordenação do PPGIEL que programa passasse para o
CEP das Humanidades, devido às caracterís�cas das pesquisas realizadas no Programa, entretanto foi
colocado que seria man�do como está e se a proposta for aprovada, mudanças poderão ocorrer a par�r
de demandas específicas dos programas. Não havendo nada mais a tratar, a presidente do Colegiado
encerrou a sessão e para constar lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim,
Roberto Cassio Soares Lino, estagiário do PPGIEL, e por todos que a tenha aprovado. Belo Horizonte, 24
de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Anderton Taynan Rocha Fonseca, Usuário Externo, em
11/03/2022, às 15:42, 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 Silvio Ricardo da Silva, Professor do Magistério Superior,
em 13/03/2022, às 18:43, 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 14/03/2022,
às 09:34, 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), em 14/03/2022, às
14:12, 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 Elcio Loureiro Cornelsen, Professor do Magistério
Superior, em 29/03/2022, às 09:27, 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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h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
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