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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO - PPGTURPATRI 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de 2020, por meio de videoconferência 1 
realizada via Plataforma Googlemeet, às 16:00 horas, com a presença dos 2 
Professores Maria do Carmo Pires, Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta, 3 
Leandro Benedini Brusadin, Ricardo Eustáquio Fonseca Filho, Alissandra Nazareth 4 
de Carvalho, iniciou-se a 02ª reunião do Colegiado do PPGTURPATRI. O secretário 5 
Anderson Schmidt de Oliveira justificou ausência por estar de férias e a professora 6 
Kerley dos Santos Alves justificou que vai se atrasar por estar participando de uma 7 
reunião do Comitê de Ética da Pesquisa Paritária da UFOP no mesmo horário. A 8 
Prof. Dra. Maria do Carmo Pires iniciou os trabalhos fazendo os informes. I. 9 
Informes: Criação dos e-mails institucionais do Programa e website: A 10 
coordenadora informou a criação dos e-mails institucionais do PPG, serão esses a 11 
partir de agora os canais oficiais de comunicação. Além disso a coordenadora 12 
informou que o site está em processo de criação pela webmaster da PROPPI e o 13 
professor Ricardo está auxiliando a coordenação nesta tarefa.  II EXPEDIENTE. 1) 14 
Convite para integrar a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 15 
Turismo: Após a primeira reunião da Assembleia do programa composta por todos 16 
os professores permanentes, foi informado o convite de ingresso na ANPTUR, após 17 
amplo debate entre os membros deste órgão colegiado sobre a importância da 18 
associação no âmbito nacional e internacional, foram apresentadas duas propostas: 19 
1) proposta da coordenadora do Programa: suspender o ponto de pauta até saber se 20 
o Programa conseguirá a verba para pagamento da anuidade; 2) Proposta do Prof. 21 
Ricardo Fonseca: proceder com a votação sobre a associação. O colegiado 22 
entendeu por maioria em votar o ponto de pauta nesta reunião e que o Programa 23 
assumiria os riscos a respeito de angariar a verba para pagamento da anuidade nas 24 
instâncias da UFOP. Sendo assim foi realizada a votação da proposta de associação 25 
para o ano de 2020 com pagamento sendo efetuado em setembro de 2021 e ficou 26 
aprovada a segunda proposta tendo essa obtido três votos a favor (Ricardo 27 
Eustaquio Fonseca, Leandro Benedini Brusadin, Alissandra Nazareh Carvalho) e 28 
dois votos contrários até saber se o Programa conseguirá a verba (Maria do Carmo 29 
Pires e Carolina Volta) e 0 abstenções. 2) Edital 01/2020 para ingresso em 2021: A 30 
coordenadora do programa iniciou os diálogos para construção do edital do 31 
processo seletivo, após amplo debate ficou definido que o programa irá ofertar uma 32 
prova para comprovação de idiomas em língua inglesa, francesa e em espanhol. O 33 
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processo seletivo será composto por 4 etapas, análise de currículo, prova escrita, 34 
análise de projeto e entrevista, foi definido durante a reunião o formato do edital que 35 
será publicado bem como seus baremas. Por fim, nada mais havendo a tratar, foi 36 
encerrada a reunião agradecendo a presença de todos.  Para constar, lavrou-se a 37 
presente ata escrita pelo secretário do Programa Anderson Schimidt que, aprovada, 38 
vai ser devidamente assinada. 39 
 
 

Assinada no original 
 

Profa. Dra. Maria do Carmo Pires 
PRESIDENTE – COLEGIADO PPGTURPATRI 

 
Ata aprovada na 3a Reunião Ordinária do Colegiado do PPGTURPATRI 

 


