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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO - PPGTURPATRI 

Ao décimo quinto dia do mês de junho de 2021, por meio de videoconferência 1 
realizada via Plataforma Googlemeet, às 10:12 horas, com a presença dos Profs. 2 
Maria do Carmo Pires, Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta, Leandro Benedini 3 
Brusadin, Ricardo Eustáquio Fonseca Filho, Alissandra Nazareth de Carvalho, 4 
iniciou-se a 05ª reunião do Colegiado do PPGTURPATRI. A Prof. Dra. Maria do 5 
Carmo Pires iniciou os trabalhos fazendo os informes. I. Informes: No dia 3 de maio 6 
se reuniu com o Arlem da PROPPI, no qual , a professora Kerley também participou 7 
como coordenadora do Programa de Sustentabilidade,  a reunião tinha o intuito de 8 
explicar a questão do planejamento estratégico onde posteriormente foi enviado uma 9 
planilha sobre essa questão e o programa terá que enviar essa planilha do 10 
planejamento estratégico preenchida até o dia 30 de julho.  II. Houve uma reunião 11 
com todos os professores do PPGTURPATRI no dia 2 de junho e o intuito foi tirar as 12 
dúvidas sobre a data de início do programa, bem como dúvidas sobre disciplinas, a 13 
escolha foi feita por convocar todos os professores e posteriormente os 14 
coordenadores das linhas (Alessandra da linha 1 e Leandro da Linha 2) podem se 15 
reunir quando tiver alguma demanda, nesta reunião já foram definidas as disciplinas 16 
que serão oferecidas a partir de agosto, e foram formadas algumas comissões que 17 
devem ser referendadas neste colegiado. III. Anptur tem um boletim mensal e 18 
solicitam notícias do programa, o professor Ricardo fez um texto com as notícias do 19 
programa e o professor Rodrigo Burkowski também mandou um trecho sobre o 20 
observatório EXPEDIENTE. 1)Votação para eleição do vice coordenador do 21 
PPGTURPATRI: Após votação o professor Ricardo  foi eleito para o cargo de vice 22 
coordenador do programa. Ficou aprovado também que, como é a primeira eleição 23 
para vice coordenador, cargo que foi criado recentemente devido à nova estrutura 24 
administrativa da UFOP, e é o primeiro mandato de coordenação do programa, o 25 
prazo finalizará juntamente com o da atual coordenadora em setembro de 2022, 26 
para normalizar a eleição da coordenação e do vice a partir da segunda eleição. 2) 27 
Referendar as comissões que foram criadas, a primeira comissão para ser 28 
aprovada aqui é a comissão de cooperação e internacionalização, ficou decidido 29 
que a comissão será composta pelos professores Alissandra Carvalho, Leandro 30 
Brusadin e Márcia Arcuri, após a votação foi aprovado a comissão 3) A segunda 31 
comissão para ser aprovada é a Comissão Novo Regimento do PPGTURPATRI 32 
A Comissão do Novo Regimento será formado pelos professores Maria do Carmo 33 
Pires, Marcus Knupp e Ricardo Fonseca Filho, após a votação foi aprovada a 34 
comissão. 4)  Comissão de Elaboração do Planejamento Estratégico, a comissão 35 
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será composta pelos professores Maria do Carmo Pires, Ricardo Fonseca Filho e 36 
Marcos Knupp, após votação foi aprovado. 5) Oferecimento das disciplinas para a 37 
primeira turma do Programa. As disciplinas obrigatórias das linhas e da área de 38 
concentração deverão ser oferecer pelo menos as disciplinas obrigatórias, da área, e 39 
das linhas , e o seminário pode ficar para o próximo semestre , colocando para 40 
votação quais professores ofereceram as disciplinas nesse primeiro momento, a 41 
disciplina obrigatória da área de concentração é a disciplina Turismo, Patrimônio e 42 
Meio Ambiente, será ministrada pelos professores Bruno Bedim, Rodrigo Burkorwski, 43 
Ricardo Fonseca Filho, Maria do Carmo e Kerley Alves, após a votação foi aprovada. 44 
6) A segunda disciplina para ser aprovada obrigatória da linha 1 é 45 
Desenvolvimento Regional, Políticas Públicas e Gestão de pequenos 46 
empreendimentos turísticos, sendo sugerido pela professora Maria do Carmo que 47 
as disciplinas obrigatórias da linha 1 sejam eletivas para a linha 2 e vice-versa, a 48 
disciplina obrigatória da linha 1 será ministrada pelos professores Alissandra 49 
Carvalho, Carolina Lescura e Marcos Knupp, após a votação foi aprovada. 7) A 50 
disciplina da linha 2 a ser aprovada é Memória e Patrimônio: O processo de 51 
reconhecimento patrimonial dos lugares. A disciplina será ministrada pelos 52 
professores Luana Silva, Maria do Carmo e Carlos Magno, após votação foi 53 
aprovada por unanimidade. 8) Disciplina Eletiva Fundamentos Sociais da 54 
Hospitalidade, ministrada pelos professores Leandro Brusadin e Marcia Arcuri, após 55 
votação a disciplina foi aprovada. 9) Calendário Acadêmico, de acordo com a 56 
PROPPI, a professora Maria do Carmo apresentou uma planilha com as datas, 57 
matrícula nos dias 19 a 22 de julho, processamento de matrícula na semana 58 
seguinte, prazo limite para o envio dos planos de ensino ao colegiado, no dia 16 de 59 
julho, reunião do colegiado após muito debate foi decido fazer a primeira reunião no 60 
dia 12 de julho as 13:00 horas, início das aulas dia 2 de agosto, após a votação foi 61 
aprovado. 10) Processo Seletivo e Vagas Remanescentes, como o I processo 62 
seletivo teve 3 vagas remanescentes, as propostas seguintes foram votadas: 63 
realização de um novo processo seletivo ou deixar essas vagas para o próximo 64 
processo. Após discussao foi decidido por transferir as vagas remanescentes para o 65 
próximo processo seletivo, em seguida foi decidido que o próximo processo seletivo 66 
irá ocorrer em 2022, para a entrada em agosto de 2022. Sem mais a reunião foi 67 
encerrada as 11:29 horas. Para constar, lavrou-se a presente ata escrita pelo 68 
secretário do Programa Anderson Schimidt que, aprovada, será devidamente 69 
assinada. 70 
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Assinada no original 
 

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

 
Ata aprovada na 6a Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGTURPATRI 


