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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER

ATA DA 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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, 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 quórum
regulamentar, a Coordenadora do Colegiado deu início a reunião para atender à seguinte pauta: 1. Informes,
2. Aprovação da Ata nº 126, de agosto de 2021,  3. Aprovação dos planos de ensino das disciplinas 2021-2, 4.
Edital CAPES 12/21, 5. Solicitação de aproveitamento de créditos – Márcia Helena Mesquita Ferreira
(doutorado), orientador professor Elcio Loureiro Cornelsen, 6. Solicitação de aproveitamento de proficiência
em outra IES – Aline Rodrigues (doutorado), 7. Pedido de extensão de prazo – Samir Jorge Zagur (mestrado),
orientadora professora Luciana Assis Costa, 8. Estágio Docente, 8.1 – Renata Mar�ns (doutorado), orientador
José Alfredo Oliveira Debortolli (solicitação de estágio docente com registro de créditos), 8.2 Luiza Macedo
(doutorado), orientador professor Helder Ferreira Isayama (solicitação de dispensa). 9. Solicitação de pós-
doutorado (José Manuel Alvarez Seara, supervisora professora Chris�anne Luce Gomes), 10. Pedido de
acúmulo de bolsas (Chris�an Matheus, orientador professor Sílvio Ricardo da Silva). 1. Informes. 1.1 –
Afastamento Secretário: A coordenadora comunicou o afastamento do secretário do Colegiado de Pós-
graduação do Programa Interdisciplinar em Estudos do Lazer, Danilo da Silva Ramos, para realizar sua
pesquisa de campo de mestrado a par�r do início de novembro de 2021 até final de janeiro de 2022. O
PPGIEL contará, a par�r do início de novembro com dois estagiários para apoiar na execução das funções da
secretaria. 1.2 - Bolsas 2021: A coordenadora informou que houve o processo sele�vo de bolsistas de
doutorado e mestrado, conforme edital elaborado pela Comissão de Bolsas. As bolsas  serão implementadas
a par�r do mês de outubro, sendo 05 (cinco) de mestrado e 05 (cinco) de doutorado. O Programa tem
perspec�va de liberação de mais duas bolsas de doutorado e será aberto um novo edital no mês de
novembro. 1.3 - Financeiro: O Colegiado está colocando em dia as questões que foram acordadas em reunião
anteriores. Houve uma mudança em relação à publicação dos livros em formato e-book que se esperava ser
por linha de pesquisa e que será por grupo de pesquisa. 1.4 – Notório Saber: A coordenadora relatou que
Dirceu Ferreira Sérgio teve aprovado na reunião do no CEPE o �tulo de notório saber no dia nove de
setembro de 2021, �tulo esse que equivale ao grau de Doutor em Estudos do Lazer. 1.5 – Processo Sele�vo
de Mestrado e Doutorado: A coordenadora informou que o processo sele�vo de mestrado e doutorado
desse ano foi exitoso, tendo um total de vinte pessoas aprovadas em ambos. 1.6 – Colóquio Interdisciplinar:
A coordenadora relatou aos presentes o acontecimento do Colóquio nos dias um e dois de setembro de
2021, ressaltando o êxito da realização do primeiro evento totalmente online. 1.7 – Convite ao Gefut: o
professor Sílvio divulgou ação de extensão do grupo de pesquisa Gefut que, na noite do dia vinte e cinco de
outubro de 2021, terá como convidado Rafael Rajão. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla. 1.8 –
Pagamento de Publicação de Ar�go: o professor Silvio disse que pleiteou o pagamento de publicação de um
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ar�go na Revista Movimento com a taxa de bancada da Fapemiga, entretanto, não obteve sucesso. Pediu,
então, que a coordenação buscasse algum �po de ajuda na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para
que pudessem fazer algo a respeito para atender esse �po de demanda. 2 - Aprovação da Ata nº 126, de
agosto de 2021: A ata da 126ª reunião de colegiado, realizada em 30 de agosto de 2021 foi APROVADA por
unanimidade. 3. Aprovação dos planos de ensino do segundo semestre de 2021: A coordenadora observou
que o plano de ensino da professora Simone Rechia não consta o item tecnologias digitais u�lizadas e
considerou como algo de fácil solução. Foi também iden�ficado que no plano de ensino do professor Victor
Melo de Andrade consta apenas uma a�vidade avalia�va, o que contraria as normas da universidade. Foi
sugerido o envio de e-mail aos dois docentes solicitando ajustes nos planos de ensino. Após apreciação, o
Colegiado votou e aprovou por unanimidade todos os planos de ensino apresentados - Disciplinas
obrigatórias: Seminário de Pesquisa em Teorias do Lazer - D, professora Chris�anne Luce Gomes; Seminário
de Pesquisa em Teorias do Lazer, professora Flávia da Cruz Santos. Disciplina opta�vas: Lazer, corpo e cidade,
professora Simone Aparecida Rechia; Lazer/diversão: Olhares a par�r de E. P. Thompson, professor Victor
Andrade de Melo; Memória, Patrimônio e Lazer, professor Rafael Henrique Teixeira da Silva; Tópicos Especiais
I: Análise de Polí�cas Públicas com Ênfase na Implementação e Avaliação, professora Luciana Assis Costa e
professor Fernando Augusto Starepravo (UEM). 4. Edital da CAPES: A coordenadora apresentou o edital cujo
fio condutor são os impactos da pandemia em diferentes campos do conhecimento, para que o Colegiado
pudesse avaliar a possibilidade de concorrer ao mesmo de modo cole�vo, considerando que o edital sinaliza
que a par�cipação por meio de um único projeto por Programa. A professora Chris�ane Luce Gomes propôs
que fosse feita divulgação do edital entre os professores do Programa e, em caso de interesses múl�plos, a
seleção do projeto representante seria analisada. A proposta foi discu�da sendo DEFERIDA por unanimidade.
5. Solicitação de aproveitamento de créditos (Márcia Helena Mesquita Ferreira, Orientador Elcio Elcio
Loureiro Cornelsen): A coordenação informou que trouxe essa solicitação para discussão na reunião do
Colegiado porque a discente encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos com documentação
incompleta. Foi solicitado à discente o envio de nova documentação para apreciação do pedido, contudo a
secretaria não recebeu a documentação solicitada até a presente data. O Colegiado, por meio de votação
unânime, decidiu por re�rar o pedido de pauta. 6.Solicitação de aproveitamento de proficiência em outra IES
- Aline Rodrigues (Doutorado) - 6.1:  O Colegiado DEFERIU por unanimidade o pedido de aproveitamento de
proficiência  de Aline Rodrigues. 7. Pedido de extensão de prazo - Samir Jorge Zagur (mestrado),  orientadora
professora Luciana Assis: O Colegiado discu�u e votou pelo INDEFERIMENTO do pedido de extensão de prazo
de 3 meses solicitado pelo discente, por unanimidade. O Colegiado propôs a extensão por 2 meses, sendo o
limite máximo para a defesa o dia 31 de dezembro. A proposta foi discu�da DEFERIDA por unanimidade. 8.
Estágio Docente. 8.1 – Renata Mar�ns (doutorado), orientador José Alfredo Debortolli (solicitação de estágio
docente com registro de créditos): O pedido foi analisado a par�r das normas regimentais do Programa que
indica o limite para o registro de créditos por estágio docente e INDEFERIU, com 01 abstenção, a solicitação.
O Colegiado considerou ainda que os discentes podem fazer quantos estágios docentes desejarem de modo
voluntário. 8.2 Luiza Macedo (doutorado), orientador professor Helder Ferreira Isayama (solicitação de
dispensa): O Colegiado DEFERIU, com uma 01 abstenção, o pedido de dispensa de estágio docente da aluna
Luiza Macedo. 9. Solicitação de pós-doutorado (José Manuel Alvarez Seara, supervisora professora
Chris�anne Luce Gomes): O Colegiado DEFERIU o pedido de pós-doutorado de José Manuel. 10. Pedido de
acúmulo de bolsas (Chris�an Maheus, orientador professor Sílvio Ricardo da Silva): O Colegiado DEFERIU por
unanimidade o pedido de acúmulo de bolsas do Chris�an. Não havendo outras considerações, a
Coordenadora, com a anuência do plenário, encerrou a sessão, da qual eu, Roberto Cassio Soares Lino,
estagiário do Colegiado de Pós-Graduação do Programa Interdisciplinar em Estudos do Lazer, lavrei a
presente ata, que assino. Belo Horizonte, 25 de outubro de 2021.

 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


02/02/2022 11:49 SEI/UFMG - 1136996 - Ata

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1209663&infra_sistema=100… 3/3

Documento assinado eletronicamente por Silvio Ricardo da Silva, Professor do Magistério Superior, em
10/12/2021, às 18:39, 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 14:35, 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 Maria Cris�na Rosa, Coordenador(a), em 13/12/2021, às
18:44, 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 Roberto Cassio Soares Lino, Estagiário Nível Nuperior, em
15/12/2021, às 09:48, 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 13:29, 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 1136996 e o
código CRC 63EA6579.
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