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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO - PPGTURPATRI 

Ao Primeiro dia do mês de outubro de 2021, por meio de videoconferência realizada 1 
via Plataforma Googlemeet, às 10:05 horas, com a presença dos Profs. Maria do 2 
Carmo Pires, Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta, Leandro Benedini 3 
Brusadin, Ricardo Eustáquio Fonseca Filho, Kerley dos Santos Alves e o secretário 4 

Anderson Schmidt iniciou-se a 07ª reunião do Colegiado do PPGTURPATRI. A 5 
profa. Alissandra Carvalho justificou ausência. A profa. Maria do Carmo iniciou os 6 
trabalhos solicitando incluir como outros assuntos o trancamento do período da 7 
aluna Manuela Bianconi o que foi aprovado. Maria do Carmo Pires deu posse aos 8 
dois representantes discentes, o titular Flávio Henrique Gomes Borges e a suplente 9 
Karla Daniele Ridz da Paz e Silva. EXPEDIENTE I. Informes A presidente informou 10 
sobre a Aula inaugural que ocorreu no dia 18 de agosto com o Professor Everaldo 11 
Batista da Costa. Informou que a terceira reunião do CONPEP que seria no dia 7 de 12 
outubro foi cancelada por falta de pauta, com isso o Regimento do PPGTURPATRI 13 
ficaria para aprovação na reunião do CONPEP de novembro. Também que, após um 14 
ano, o pagamento da ANPTUR foi autorizado pela PROPLAD. O Prof. Ricardo 15 
apresentou o ofício de convocação da reunião da ANPTUR Nacional no qual ele 16 

participou do evento.  II. Apreciação da Ata da 6º reunião Foi aprovada com 17 

abstenção do representante discente Flávio ORDEM DO DIA I) Inclusão da 18 

representante discente (Beatriz Flecha) na comissão de bolsas e estágio 19 

docência Aprovado por unanimidade. II Realização de estágio docência, 20 

após amplo debate foi decidido que não será aprovada nesta reunião a 21 

realização do estágio docência e este poderá ser realizado após a elaboração 22 

das regras para a realização do Estágio Docência e foi aprovado por 23 

unanimidade. III) I Seminário de Turismo e Patrimônio, a ser realizado na 24 

terceira semana de novembro Foi aprovada a realização do evento na 3 ou 25 

4 semana de novembro e a comissão de divulgação ficará responsável pela 26 

organização do mesmo. IV) Edital de concurso para escolha da logomarca 27 

do Programa, o Prof. Ricardo apresentou o edital e após amplo debate foi 28 

aprovado com a ressalva que o valor da premiação do concurso será definido 29 

posteriormente, após ter ciência da quantia arrecadada entre os professores 30 

do programa. OUTROS ASSUNTOS I) Inserção do trancamento do período 31 

da aluna Manuela Bianconi Após o relato da profa. Maria do Carmo que 32 

apresentou a documentação da aluna e do parecer favorável ao trancamento 33 
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emitido pela orientadora e membro d colegiado a profa. Kerley, foi aprovado o 34 

trancamento do período II) A Profa. Maria do Carmo informou sobre a 35 

implementação das 4 bolsas a partir de agosto, comunicou também sobre o 36 

edital de oferecimento de mais três vagas em disciplina isolada na disciplina 37 

ofertada pelos professores Alissandra Carvalho, Carolina Lescura e Marcos 38 

Knupp, mas que não houve inscritos. A profa. Carolina solicitou o 39 

esclarecimento a respeito de três alunos de um programa de pós-graduação 40 

da UFV estavam participando das aulas como ouvintes e se isso é possível na 41 

UFOP e o secretário Anderson esclareceu que de acordo com 42 

recomendações, somente alunos matriculados devidamente matriculados 43 

deveriam participar das disciplinas. O discente Flávio Borges, representante 44 

dos discentes, levantou a questão sobre a forma de incluir disciplinas 45 

cursadas em outros programas e a profa. Maria do Carmo informou ao 46 

discente que existe esta possibilidade, mas ainda não foram elaboradas as 47 

regras de aproveitamento de disciplinas. O representante dos alunos também 48 

questionou o secretário do programa Anderson Schmidt sobre dois alunos que 49 

não estão matriculados na aula do prof. Leandro Brusadin e que já tinham 50 

efetuado a matrícula e o secretário respondeu que irá verificar e resolver esta 51 

situação. Nada mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada as 12:01 horas. Para 52 
constar, foi lavrada esta ata por mim, Anderson Schmidt de Oliveira, secretário do 53 
Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio e membro do colegiado, que, 54 
se aprovada, será assinada.  55 
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Ata aprovada na 8a Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGTURPATRI 

 


