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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO - PPGTURPATRI 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de 2020, por meio de 1 
videoconferência realizada via Plataforma Googlemeet, às 16:30 horas, com a 2 
presença dos professores Maria do Carmo Pires, Carolina Lescura de Carvalho 3 
Castro Volta, Alissandra Nazareth de Carvalho, Kerley dos Santos Alves e o 4 
representante dos técnicos administrativos Anderson Schmidt de Oliveira. iniciou-se 5 
a 01ª reunião Extraordinaria do Colegiado do PPGTURPATRI. Os professores 6 
Leandro Brusadin e Ricardo Eustáquio Fonseca justificaram ausência. A Prof. Dra. 7 
Maria do Carmo Pires iniciou os trabalhos fazendo os informes. I. Informes: Reunião 8 
da Câmara de Pós-Graduação: A coordenadora informou que participou de 3 9 
reuniões desde sua posse na Câmara de Pós-Graduação e que o regimento da Pós-10 
graduação está sendo alterado sendo necessário fazer as adequações no regimento 11 
do Programa. II EXPEDIENTE. Aprovação da Ata da 1ª reunião do colegiado do 12 
PPGTURPATRI: Após analise a Ata foi aprovada por unanimidade. 2) Edital 13 
01/2020 para ingresso em 2021: A coordenadora do Programa iniciou os diálogos 14 
para análise do edital do processo seletivo, após amplo debate ficou definido que o 15 
programa irá manter a ofertar de uma prova para comprovação de idiomas apenas 16 
em Língua Inglesa. O processo seletivo que anteriormente seria composto por 4 17 
etapas, análise de currículo, prova escrita, analise de projeto e entrevista todas de 18 
caráter eliminatório, foram alteradas para as seguintes etapas: Análise de projetos 19 
(eliminatória e classificatória), entrevista (eliminatória e classificatória); análise de 20 
currículo (classificatória) e prova de Língua Inglesa (eliminatória). Ficaram mantidos 21 
os baremas anteriores já aprovados na segunda reunião do PPGTURPATRI e ficou 22 
decidido que os demais professores do Programa podem ser consultados pelos 23 
coordenadores das linhas para análise dos projetos. Por fim, nada mais havendo a 24 
tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todos.  Para constar, 25 
lavrou-se a presente ata, escrita pelo secretário do Programa Anderson Schmidt de 26 
Oliveira que, aprovada, vai devidamente assinada. 27 
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Profa. Dra. Maria do Carmo Pires 
PRESIDENTE – COLEGIADO PPGTURPATRI 
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