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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 126A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ESTUDOS DO LAZER, DE 30 DE AGOSTO DE 2021
Aos trinta dias do mês de agosto 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 Cristina Rosa, os seguintes professores: Ana Paula Guimarães Santos de
Oliveira, José Alfredo Oliveira Debortoli, Christianne 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. Processo Seletivo mestrado/ doutorado 2021.
3.Pedido de aproveitamento de exame de língua estrangeira realizado em outras IES: 3.1 – Bruna D Carlo
Ribeiro (doutorado) e 3.2 – Danilo da Silva Ramos (mestrado). 4. Distribuição dos recursos financeiros 2021.
5. Proposta de criação de comissões: 5.1 – Relatório Sucupira e 5.2 – Revisão Curricular. 6. Disciplina
Seminário Integrador. 7. Pedido Notório Saber (Mestre Mão Branca). Antes de iniciar a reunião a
coordenadora colocou em discussão a inclusão na pauta do pedido de extensão de prazo de Priscila Soares,
or. Victor Melo, APROVADO unanimemente. 1. Informes. A coordenadora relatou aos presentes que foi
realizada uma reunião com o prof. Helder Isayama para alinhamento das ações da coordenação junto à
revista LICERE. Além disso, deu ciência sobre a necessidade de aprovação dos planos de ensino das
disciplinas ofertadas pelo Programa em reunião do colegiado, com a finalidade de cumprir o “OFÍCIO
CIRCULAR No 13/2021/PROGRAD-GAB-UFMG” e sobre o envio para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da
prestação de contas do programa junto ao PRINT da CAPES no período de 2019-2021. 2. Processo Seletivo
mestrado/ doutorado 2021. Os membros do colegiado discutiram a necessidade de ampliação dos prazos
entre as etapas dos processos seletivos e de realizar pesquisa de processos que ocorrem em outras unidades
buscando experiências para conhecimento e aprimoramento para a seleção 2022. 3. Pedido de
aproveitamento de exame de língua estrangeira realizado em outras IES: 3.1 – Bruna D Carlo Ribeiro
(doutorado). O colegiado analisou os documentos enviados e reviu decisões anteriores sobre o mesmo
assunto. Levantou-se questões como as dificuldades advindas do isolamento social, o exame ser prestado
por instituição de ensino superior federal e padrões avaliativos similares aos do CENEX-FALE-UFMG. Assim,
após votação o pedido da discente foi DEFERIDO por unanimidade. 3. Pedido de aproveitamento de exame
de língua estrangeira realizado em outras IES: 3.2 Danilo da Silva Ramos (mestrado). Por tratar-se de assunto
de interesse do secretário, foi solicitada a sua retirada da sala de reunião para o debate. Após sua saída, o
colegiado levando em consideração os apontamentos sobre o tema realizados anteriormente DEFERIU por
unanimidade o pedido do discente. 4. Distribuição dos recursos financeiros 2021. A coordenação apresentou
as verbas recebidas e a proposta inicial para distribuição das mesmas constando: publicação livros das 03
linhas de pesquisa do curso, atentando-se para divisão proporcional entre elas, e do BELA-Blog Estudos do
Lazer; auxílio financeiro para docentes e discentes; tradução de artigos para a revista Licere; compra de
material para secretaria. Após discussões e sugestões, o colegiado DEFERIU a proposta dando à coordenação
do curso autonomia para fazer ajustes finais necessários para a distribuição e uso dos recursos financeiros do
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Programa no ano de 2021. 5. Proposta de criação de comissões. Este ponto de pauta foi retirado. O colegiado
indica que a proposta seja reestruturada ou reavaliada pela coordenação devido ao número de comissões
criadas e em exercício. 6. Disciplina Seminário Integrador. O colegiado DEFERIU a proposta da coordenação
de criar a disciplina “Seminário Integrador:” com a finalidade de dar espaço aos grupos de pesquisa de
apresentar os respectivos históricos, trabalhos e perspectivas para os discentes que se matricularem. A
disciplina terá carga horária de 60 horas – 4 créditos. 7. Pedido Notório Saber (Mestre Mão Branca). O Prof.
José Alfredo indicou ao colegiado a necessidade de criar uma comissão de notório saber do PPGIEL. Após
expor as motivações o colegiado DEFERIU unanimemente o pedido de criação de tal comissão, ficando a
seguinte indicação: Prof. Dr. José Alfredo Oliveira Debortoli (presidente), Profa. Dra. Cristiane Myriam
Drumond de Brito e prof. Dr. Walter Ude Marques (titulares). Após a aprovação da formação da comissão,
seu presidente, indicou ao colegiado que o pedido de notório saber realizado pelo mestre Mão Branca será
discutido e analisado pela comissão antes de regressar ao colegiado. 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, 30 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Brisa de Assis Pereira, Usuário Externo, em 01/02/2022, às
10:54, 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 Jose Alfredo Oliveira Debortoli, Professor do Magistério
Superior, em 01/02/2022, às 12:24, 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 01/02/2022, às 13:43, 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 Christianne Luce Gomes, Professora do Magistério Superior,
em 01/02/2022, às 14:46, 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), em 01/02/2022, às
15:45, 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 1223210 e o
código CRC 34E792D3.
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