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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO - PPGTURPATRI 

Ao Trigésimo dia do mês de julho de 2021, por meio de videoconferência realizada 1 
via Plataforma Googlemeet, às 14:00 horas, com a presença dos Profs. Maria do 2 
Carmo Pires, Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta, Ricardo Eustáquio 3 
Fonseca Filho, Alissandra Nazareth de Carvalho, iniciou-se a 06ª reunião do 4 
Colegiado do PPGTURPATRI. O prof. Leandro Brusadin justificou ausência. 5 
EXPEDIENTE I. Informes: A profa. Maria do Carmo informou sobre a criação do 6 
CONPEP (Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação), do qual já tinha tomado posse. 7 
Informou também que como não existe mais a Câmara de Pós-graduação, a profa. 8 
Renata Guerra, Pró-Reitora, tem realizado reuniões semanais com os 9 
coordenadores de programas que são agrupados de acordo com as áreas. O prof. 10 
Ricardo informou que o Professor Leandro foi eleito para um acento no CONPEP.  A 11 
profa. Maria do Carmo solicitou inclusão em outros assuntos de dois pontos: edital 12 
de bolsas e formação da comissão de comunicação. II. Aprovação da Ata. Após 13 
apreciação da Ata da 4ª reunião ordinária do colegiado do PPGTURPATRI, foi 14 
aprovada por unanimidade. Depois foi colocada para apreciação a ata da 5a reunião 15 
e foi aprovada com uma abstenção da profa. Kerley. ORDEM DO DIA: 1. 16 
Programas e horário das disciplinas ofertadas em 2021/2. Em relação as 17 
disciplinas obrigatórias, a Professora Maria do Carmo propôs diminuir os créditos 18 
das duas disciplinas que inicialmente seriam obrigatórias somente para os alunos 19 
matriculados nas respectivas linhas de pesquisa, uma vez que o sistema da pós-20 
graduação da UFOP não permite e as disciplinas teriam que ser obrigatórias para 21 
todos os alunos do programa. A profa. propôs que as disciplinas “Desenvolvimento 22 
Regional, Políticas Públicas e Gestão de Pequenos Empreendimentos Turísticos” e 23 
“Memória e Patrimônio: O Processo de Reconhecimento Patrimonial dos Lugares” 24 
passassem de 4 créditos para 2 créditos. A primeira será ministrada pelos 25 
Professores: Carolina Lescura, Alissandra Nazareth e Marcos Knupp na quintas-feira 26 
de 13:30 a 15:30. A segunda será ministrada pelos professores Maria do Carmo, 27 
Luana Melo e Carlos Magno Paiva, será ofertada na quarta-feira de 09:00 as 11:00. 28 
A disciplina que na proposta do programa seria obrigatória para área de 29 
concentração, “Turismo, Patrimônio e Meio Ambiente”, continuará com a carga 30 
horária de 60 horas e será ofertada na terça-feira de 8 às 12:00h pelos professores 31 
Maria do Carmo, Rodrigo Burkowski, Bruno Bedim, Ricardo Fonseca Filho e Kerley 32 
Alves. Também será ofertada a disciplina eletiva ministrada pelos professores 33 
Marcia Arcuri e Leandro Brusadin, “Fundamentos Socais da Hospitalidade”, na 34 
quinta-feira das 10:00 ao 12:00. Após apreciação da carga horária, dos programas 35 
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das disciplinas e dos horários, todos foram aprovados por unanimidade. 2) Aula 36 
Inaugural Ficou aprovada por unanimidade a aula inaugural que será ministrada no 37 
dia 18 de Agosto às 19h pelo Professor da UNB Everaldo Batista da Costa. 3) 38 
Convenio PROPP e Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. A profa. 39 
apresentou a proposta de parceria que seria firmada entre a PROPPI e a SEE/MG 40 
para oferecimento de vagas para capacitação dos servidores nos programas de pós-41 
graduação da UFOP. Sobre este assunto foi colocado em votação a aprovação de 2 42 
ou 3 vagas no próximo processo seletivo e foi aprovado por unanimidade. A profa. 43 
Alissandra teve que se retirar por ter aula no horário. 4) Edital de criação de 44 
Disciplina Isolada: após a discussão sobre a abertura de vagas nas quatro 45 
disciplinas ofertada, foi aprovada por unanimidade a abertura de 20% de vagas 46 
como disciplina isolada. 5) Regimento do PPGTURPATRI: Foram apresentadas as 47 
adequações feitas ao Regimento, de acordo com a Resolução CEPE n. 8.039/2020. 48 
Após amplo debate ficou aprovado por unanimidade. 6) Planejamento Estratégico: 49 
A profa. Maria do Carmo elogiou a condução e elaboração do planejamento 50 
estratégico pelo prof. Ricardo e pós apresentação da planilha foi aprovado o envio 51 
dela para a PROPPI. 7) Calendário de reuniões do Colegiado: Foi decidido que as 52 
datas para as reuniões de colegiado para o próximo semestre seriam escolhidas 53 
após consultar as demandas e disponibilidades dos professores III – OUTROS 54 
ASSUNTOS 1) Edital de bolsas. Ficou aprovado que a comissão de bolsas irá 55 
definir o edital, o assistente administrativo Anderson Schmidt irá inserir no site do 56 
programa para ampla divulgação e os professores da comissão de bolsas se 57 
comprometeram em divulgar para o assistente administrativo a classificação dos 58 
bolsistas a ser divulgado no site. 2) Formação da comissão de comunicação – 59 
Após o prof. Ricardo esclarecer a importância da formação de uma comissão de 60 
comunicação para o programa, ficou aprovado por unanimidade a seguinte 61 
composição: Ricardo, Maria do Carmo, Rodrigo e Anderson. Nada mais tendo a 62 
tratar, a reunião foi encerrada as 16:30 horas. Para constar, lavrou-se a presente ata 63 
escrita pelo secretário do Programa Anderson Schimidt que, aprovada, será 64 
devidamente assinada. 65 
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Profa. Dra. Maria do Carmo Pires 
PRESIDENTE – COLEGIADO PPGTURPATRI 

 
Ata aprovada na 7a Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGTURPATRI 


