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Ao vigésimo primeiro dia do mês de janeiro de 2021, por meio de videoconferência realizada 1 
via Plataforma Google Meet, às 10:30 horas, com a presença dos Professores/as Maria do 2 
Carmo Pires, Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta, Leandro Benedini Brusadin, 3 
Ricardo Eustáquio Fonseca Filho, Kerley dos Santos Alves, Alissandra Nazareth de Carvalho 4 
iniciou-se a 03ª reunião do Colegiado do PPGTURPATRI. A Profa. Maria do Carmo iniciou 5 
os trabalhos solicitando a inclusão do ponto sobre a parceria com a UNIRIO em Outros 6 
Assuntos. A solicitação foi aprovada por unanimidade. I- Expediente: I) Informes: A profa. 7 
Maria do Carmo informou sobre a criação dos e-mails institucionais do programa e website. 8 
Também sobre a sua nomeação de coordenadora do Programa que foi publicada no Boletim 9 
Administrativo da UFOP apenas no mês de dezembro, mas não tem FCC para o cargo. A 10 
coordenadora informou que vem participando do curso oferecido pela UFOP sobre 11 
preenchimento da Plataforma Sucupira, a coordenadora expôs a importância da participação 12 
de todos os docentes do programa no auxílio ao preenchimento da plataforma, a coordenadora 13 
também informou que vem participando regularmente das reuniões da ANPTUR e da Câmara 14 
de Pós-Graduação.  II. 2) Aprovação das atas: Após apreciação da ata da segunda reunião 15 
ordinária foi aprovada por unanimidade após correções sugeridas. A ata da primeira reunião 16 
extraordinária do colegiado, foi aprovada com duas abstenções dos professores Ricardo e 17 
Leandro. II- Ordem do Dia. 1) Edital 01/2020 para ingresso em 2021 -  Calendário do 18 
processo de seleção: A coordenadora do programa iniciou os diálogos para construção do 19 
novo calendário do edital do processo seletivo, após a prorrogação da inscrição que foi 20 
previamente aprovada por todos os membros do colegiado por e-mail. Ficou definido que o 21 
calendário do processo seletivo poderia ser definido pela comissão de seleção e as novas datas 22 
do calendário do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 26 de janeiro de 2021. 2) 23 
Substituição de membros da banca avaliadora: após a solicitação dos professores Leandro 24 
e Ricardo de serem substituídos na comissão do processo seletivo, a profa. Maria do Carmo 25 
esclareceu que já tinha conversado com a profa. Luana Melo da Linha 2 do Programa, que já 26 
tinha sido indicada na última reunião como possível substituta e que ela aceitou e o nome da 27 
profa. Luana foi aprovado por unanimidade. Para a substituição do prof. Ricardo na linha 1, 28 
ficou aprovado que a profa. Maria do Carmo consultasse os demais professores da linha, para 29 
saber qual teria interesse e disponibilidade. 3) Prazo para entrega dos trabalhos da 30 
comissão de credenciamento e recredenciamento e da comissão de bolsa. Após discussão 31 
sobre a necessidade de estabelecer prazos para as comissões entregarem as propostas, ficou 32 
aprovado por unanimidade o prazo até o mês de junho.  4) Criação de comissão para 33 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E 

PATRIMÔNIO 
 

 

 

 

atualizar o regimento do programa: A coordenadora expôs para os membros do colegiado a 34 
necessidade de criação de uma comissão para atualizar o regimento do programa devido às 35 
novas alterações na Resolução que rege a Pós-Graduação, após amplo debate foram 36 
aprovados, com uma abstenção do prof. Ricardo, os seguintes docentes: Maria do Carmo 37 
Pires, Ricardo Eustáquio Fonseca Filho, Rodrigo Burkowski. III. Outros Assuntos: 1) 38 
Parceira com a UNIRIO: O professor Ricardo apresentou para o colegiado a proposta de 39 
parceria junto com a UNIRIO para que os docentes das duas universidades possam pesquisar 40 
em conjunto, participem de eventos nas duas universidades, passem a compor bancas de 41 
dissertações. O objetivo é aumentar a produtividade de ambos os programas e desenvolver um 42 
maior conhecimento nos temas propostos pelo programa da UFOP. Após discussão os 43 
membros do colegiado entenderam que é de suma importância a participação neste projeto e 44 
indicou que o prof. Ricardo elaborasse o plano de trabalho juntamente os professores da 45 
UNIRIO para depois consultar a GECON para saber como fazer o convênio. O professor 46 
Ricardo parabenizou os professores Carolina e Leandro pelas publicações e as professoras 47 
Maria do Carmo e Carolina ressaltaram a importância da criação da comissão de divulgação 48 
para inserir no site as publicações e demais trabalhos dos professores do programa. Por fim, 49 
nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião agradecendo a presença de todos.  Para 50 
constar, lavrou-se a presente ata, que após aprovação será assinada. 51 
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Profa. Dra. Maria do Carmo Pires 
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