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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 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER, DE 26 DE JULHO DE 2021

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 necessários para
subsidiar as discussões foram enviados com antecedência para 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. Regimento PPGIEL (item qualificação mestrado), 3.
Comissão de Auto Avaliação, 4. Oferta de disciplinas para o núcleo avançado da graduação, 5. Solicitação de
estágio pós-doutoral (Diogo Nascimento), 6. Solicitação de trancamento de semestre (Carlos doutorado. Or.
Sílvio). 1. Informes. A coordenadora relatou aos presentes o andamento das a�vidades do processo sele�vo,
tendo a devida atenção para sua realização. 2 Regimento PPGIEL (item qualificação mestrado). A secretaria
do Programa e coordenação apresentaram ao Colegiado uma inconsistência que existe no Regulamento do
PPGIEL que diz respeito à qualificação do mestrado e à defesa de dissertação, no ponto que fala sobre a
formação da banca. Para a qualificação é necessário que um dos membros da banca seja externo à UFMG e
para a banca não. O colegiado discu�u e DEFERIU manter o Regulamento da forma que está, indicando que o
mesmo seja revisto de maneira completa em momento oportuno. 3. Comissão de Auto Avaliação. O
colegiado discu�u o trabalho realizado pela comissão de Auto Avaliação e sua importância e DEFERIU a
manutenção da mesma comissão pelo período de mais 01 ano. 4. Oferta de disciplinas para o núcleo
avançado da graduação. Após apresentação e avaliação da solicitação do Colegiado dos Cursos de Educação
Física sobre o pedido do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer integrar o projeto
para oferta de disciplinas em núcleo avançado de graduação, o Colegiado INDEFERIU, entretanto, ressaltou
que os discentes em nível de graduação podem con�nuar fazendo as disciplinas da pós-graduação de
maneira ele�va, passando pelos trâmites avalia�vos internos ao Programa em período oportuno. 5.
Solicitação de estágio pós-doutoral (Diogo Nascimento). O Colegiado DEFERIU o pedido de realização de
estágio pós-doutoral de Diogo Nascimento. 5. Proposta de criação de comissões. Este ponto de pauta foi
re�rado. O Colegiado indica que a proposta seja reavaliada pela coordenação ou reestruturada. 6. Solicitação
de trancamento de semestre (Carlos doutorado. Or. Sílvio). O Colegiado DEFERIU por unanimidade o pedido
de trancamento do segundo semestre de 2021 do discente Carlos Ribeiro (doutorando). 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, 26 de julho de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Alfredo Oliveira Debortoli, Professor do Magistério
Superior, em 10/12/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
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Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Ricardo da Silva, Professor do Magistério Superior, em
10/12/2021, às 18:38, 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 13/12/2021, às 14:36, 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 Maria Cris�na Rosa, Coordenador(a), em 13/12/2021, 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 21/12/2021, às
00:17, 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 28/01/2022, às 13:28, 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 1136875 e o
código CRC 998DC109.
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