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Aos vinte e seis dias do mês de outubrobro de 2020, às 13hs30min, por videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet,
participaram da reunião os Professores: Ana Paula Myszczuk, Anderson Catapan, Antonio Gonçalves de Oliveira, Christian Luiz da Silva,
Décio Estevão do Nascimento, Edna Miola, Hilda Alberton de Carvalho, Isaura Alberton de Lima, Inácio Andruski Guimarães, Ivan
Carlos Vicentin, Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza, Rogério Allon Duenhas, Ricardo Lobato Torres, Simone Aparecida Polli e
Vanessa Ishikawa Rasoto. Também participaram as representantes discentes, a doutoranda Daniele Solana Minozzo, a mestranda Alana
Figueiredo Pontes e seu adjunto o mestrado Luís Henrique da Rocha Machado.  Na ocasião, informou-se e deliberou-se o seguinte:
1.  Apresentação dos novos representantes dos discentes: Foram apresentados os novos representantes discentes para o mandato de
outubro de 2020 a setembro de 2021. No mestrado, a aluna Alana Figueiredo Pontes, da turma de 2020, como representante titular, e o
aluno Luís Henrique da Rocha Machado, da turma de 2019, como suplente. No doutorado, a aluna Daniele Solana Minozzo, da turma de
2020, como representante titular, e a aluna Andrea Traub, da turma de 2019, como suplente. 2. Resolução de Licenciamento de Teses e
Dissertações: Diante a proposta de resolução apresentada pelo Coordenador que continha a licença creative commons BY-NC, por
unanimidade, o Colegiado decidiu por adicionar a restrição de reprodução sem alteração, de tal maneira que a resolução de licenciamento
de teses e dissertações do PGP adotará a licença creative commons BY-NC-SA. 3. Informes sobre Convênio com Ministério da Saúde:
O Coordenador informou que os trâmites para o Termo de Execução Descentralizada para capacitação em nível de mestrado profissional
dos servidores do ministério da Saúde (Turma Fora de Sede) está avançado, e que a previsão, caso confirmado o convênio, é de que o
processo seletivo ocorra paralelamento ao da turma regular de 2021 (fevereiro-abril de 2021), bem como o início das aulas (junho de
2021), sendo os recursos orçamentários repassados nos anos de 2021 e 2022. 4. Validação de EPP por Projetos de Extensão: O
Coordenador realizou consulta ao Colegiado sobre a possibilidade de validação de estágio prático profissional de alunos do Programa
mediante a participação no projeto de extensão sob sua coordenação, para produção de podcast do Grupo de Pesquisa em Planejamento
Urbano, Economia e Direito. Foi entendido que esse pedido era viável, uma vez que trabalhos similares já foram realizados no passado e a
resolução de EPP do Programa é abrangente o suficiente para acatar o pedido, tendo-se em mente sempre que a temática e as atividades a
serem desenvolvidas atentam à referida resolução e as proposta do Programa. Foi sugerido realizar alteração na resolução para explicitar a
possibilidade de realização de pesquisa-ação em projetos de pesquisa e extensão homologados por docentes no programa ou cujo objetivo
seja o próprio Programa. A pedido do Coordenador, sugeriu-se que tal alterações fosse realizada em 2021, após a revisão do Regulamento
do Programa. O pedido foi acatado pelo Colegiado. 5. Livro com a Turma do INCRA: Foi informado que está sendo organizado um
livro com artigos oriundos da dissertação e outros trabalhos dos egressos da turma do INCRA, para dar maior visibilidade à parceria
realizada com aquele órgão. A organização do livro está sendo conduzida pelas Professoras Maria Lucia e Simone. Foi solicitado que os
professores entrem em contato com seus ex-orientandos para preparar o material (primeira versão) dos capítulos e enviar até o dia 30 de
novembro de 2020. 6. Prorrogação de Prazo de Defesa de Mestrado: Foi solicitada a prorrogação por mais 30 dias o prazo para defesa
de dissertação do aluno Dalton Metz Muniz, orientado pelo Professor Christian. Dada a excepcionalidade do momento (pandemia e
indicadores da CAPES), a solicitação foi homologada pelo Colegiado. 7. Premiação Melhor Dissertação ANPUR 2021: Foi informado
pelo Coordenador que estão abertos os editais para premiação da Anpur nas categorias teses, dissertação, livros e artigos, cuja indicação
deve ser realizada até o dia 22 de janeiro de 2021. O Colegiado determinou que cada linha deve fazer uma indicação para as três últimas
categorias até a próxima reunião do Colegiado, quando será designada uma comissão para decidir os trabalhos únicos que serão indicados
pelo Programa em cada categoria. 8. Assuntos gerais: Foi informado pelo Coordenador que a Diretora do Programa de Doutoramento em
Desenvolvimento, Sociedades e Territórios, da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto D'Ouro, Portugal, expressou interesse em firmar
um programa de cotutela de Doutorado (dupla diplomação) com o PGP, e que uma reunião virtual acontecerá no dia 10 de novembro de
2020 para dar prosseguimento às negociações. A Professora Simone informou que a Plataforma recebeu um prêmio, no qual teve a
participação da mestranda Aline Sanches, sua orientanda no programa. Assinam a presente ata o Coordenador do Programa e
a Secretária Ad hoc, Professora Ana Paula Myszczuk.
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