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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM TURISMO E PATRIMÔNIO - PPGTURPATRI 

Ao décimo dia do mês de dezembro de 2021, por meio de videoconferência 1 
realizada via Plataforma Google Meet, às 10:08 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 e do representante discente Flávio Borges, titular, e Karlla Silva, 5 
suplente, iniciou-se a 08ª reunião do Colegiado do PPGTURPATRI. A profa. Maria 6 
do Carmo iniciou os trabalhos EXPEDIENTE 1). Apreciação da ata 07ª reunião 7 
ordinária do Colegiado: foi aprovada com uma abstenção após apreciação e 8 
sugestões do prof. Ricardo. 2). Informes: 1) A professora Maria do Carmo iniciou 9 
informando sobre a realização do I Seminário de Turismo e Patrimônio organizado 10 
pelo programa que foi muito válido e teve um retorno muito positivo dos discentes, 11 
palestrantes e demais participantes. Aproveitou para agradecer ao professor Ricardo 12 
e aos discentes do Programa Beatriz Flexa e Marcelo Shishito que participaram da 13 
comissão organizadora e realizaram as transmissões pela Canal do Youtube do 14 
Programa. Ressaltou também que o seminário será realizado anualmente no 15 
segundo semestre e que outros eventos das linhas e grupos de pesquisa também 16 
deverão ocorrer. O professor Ricardo explanou sobre o concurso da Logomarca do 17 
Programa que foi escolhida pelos professores do programa e representantes 18 
discentes. Samuel Silva, ex-aluno do curso de Direito da UFOP, foi vencedor entre 19 
dez inscritos e recebeu o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que foi 20 
angariada entre os professores do Programa. 2) A professora Maria do Carmo 21 
informou que devido ao retorno presencial programado para o mês de março, têm 22 
ocorrido muitas reuniões entre os grupos dos coordenadores reunidos de acordo 23 
com as áreas de conhecimento, da Câmara de Pós-Graduação e do CONPEP para 24 

elaboração das normativas sobre o retorno de presencial. 3) a presidente do 25 

colegiado informou sobre o novo sistema da Pós-Graduação que será 26 

implantado na UFOP a partir do dia 03 de janeiro e que participou juntamente 27 

com o secretário do Programa de um curso ministrado pela responsável pelo 28 

sistema da PROPPI, Elizabeth. Todas as matrículas, procedimentos e 29 

requerimentos serão todos realizados no sistema. Também que as matrículas 30 

e demais requerimentos necessitarão da validação dos orientadores também 31 

via sistema. O secretário explanou sobre o novo sistema e que enviará o 32 

tutorial para todos os professores do programa. ORDEM DO DIA 33 
1)Oferecimento das disciplinas 2021/1: Serão oferecidas três disciplinas eletivas: 34 
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os professores Bruno Bedim e Rodrigo Burkowski se disponibilizaram a oferecer a 35 
disciplina Geografia do Turismo em áreas protegidas; a segunda disciplina Turismo e 36 
Dever de Memória: O patrimônio da diáspora africana e dos povos indígenas no 37 
Brasil será oferecida pelas professoras Luana Melo e Maria do Carmo; Cultura, 38 
Gastronomia e Turismo será ofertada pelas professoras Alissandra Nazareth de 39 
Carvalho e Maria do Carmo. Também serão oferecidos os Seminários de Pesquisa I, 40 
pelo prof. Rodrigo Martoni e Seminário de Pesquisa II pelo prof. Ricardo Fonseca, foi 41 
aprovado por unanimidade 2) Solicitação de trancamento de período da discente 42 
Sarha Dias Hottes: a discente Sarha Hottes solicitou o trancamento do período 43 
devido a problemas graves de saúde na família e por dificuldades em acompanhar 44 
as disciplinas e anexou documentação comprobatória. A orientadora Márcia Arcuri 45 
enviou um parecer favorável ao trancamento. Após discussão e ressalva de que o 46 
trancamento fora do prazo não deve virar uma regra, foi aprovado o trancamento por 47 
unanimidade. 3) Regulamento para a realização de Estágio Docência, após a 48 
apresentação da minuta do regimento que foi elaborado de acordo com a Resolução 49 
CEPE 7465 e 8016 que regulamentam a realização de Estágio de Docência, a 50 
presidente do colegiado ressaltou que cabe ao programa apenas regulamentar os 51 
prazos e procedimentos para realização do estágio que é obrigatório para todos os 52 
bolsistas do programa. Após leitura da minuta da resolução n. 1/2021 do 53 
PPGTURPATRI, foi aprovada com uma abstenção. 4) Apresentação do Calendário 54 
Acadêmico, foi apresentado o calendário acadêmico da PROPPI pela professora 55 
Maria do Carmo, mas o ponto foi retirado de pauta porque o calendário da PROPPI 56 
ainda será aprovado pelo CUNI e, a partir dele, será elaborado o calendário do 57 

programa e debatido posteriormente em outra oportunidade. OUTROS 58 

ASSUNTOS 1) Aprovação da representação discente para COEDTM: como a 59 
prof. Maria do Carmo não tinha conseguido solicitar aos discentes com antecedência 60 
a indicação de dois discentes, titular e suplente, para o COEDTM, os representantes 61 
do colegiado, os discentes Flávio e Karlla se dispuseram a representar o programa 62 
no COEDTM mesmo que seja necessário mudar posteriormente. Em apreciação a 63 
indicação foi aprovada por unanimidade. 2) Resolução dos Seminários de 64 
Pesquisa em Turismo, após apresentação da minuta da Resolução n. 2/2021 do 65 
PPGTURPATRI, elaborada de acordo com o Regimento do Programa e da 66 
Resolução CEPE 8039, foram discutidos os procedimentos e prazos dos Seminário 67 
de Pesquisa I, com 2 créditos, e Seminário de Pesquisa II, com 2 créditos. Após 68 
amplo debate, a resolução foi aprovada por unanimidade. Por fim, nada mais 69 
havendo a tratar, a presidente do colegiado encerrou a reunião agradecendo a 70 
presença de todos e ressaltando que o site do programa está sendo alimentado e 71 
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todas as resoluções serão inseridas no site, bem como os demais documentos 72 
referentes ao programa. Para constar, lavrou-se a presente ata que, aprovada, vai 73 

devidamente assinada. Nada mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada as 12:32 74 
horas. Para constar, foi lavrada esta ata por mim, Anderson Schmidt de Oliveira, 75 
secretário do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio e membro do 76 
colegiado, que, se aprovada, será assinada.  77 

 
 

Assinada no original 
 

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

 
Ata aprovada na 9a Reunião Extraordinária do Colegiado do PPGTURPATRI 

 


