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Ouro preto, 09 de novembro de 2017. 

 

70° Reunião Ordinária do Colegiado da Pós Graduação 
 
 

DECISÕES: 

1) análise sobre requerimentos e solicitações de alunos: A solicitação de 

desligamento do discente Albert Dias Moreira foi deferida por unanimidade. O 

relatório de atividades no Estágio em Docência do discente Leandro do Carmo 

Martins e de Jean Carlos Tibúrcio Campos foram aprovados por unanimidade. A 

solicitação de orientação do discente Thales Antônio Delfino para o docente 

Rodrigo Geraldo Ribeiro foi deferida por unanimidade. A solicitação de adiamento 

de banca de defesa de mestrado discente Filipe Augusto Rodrigues Nepomuceno 

foi indeferida por unanimidade, sendo que o discente deverá anexar na justificativa 

tudo o que foi realizado neste último mês e anexar artigos, capítulos de dissertação 

e o que mais foi escrito e entregar até a próxima semana. A solicitação de extensão 

de prazo para defesa de mestrado do Thiago D’Angelo até o mês de dezembro foi 

indeferido por unanimidade, sendo que o discente deverá anexar na justificativa 

tudo o que foi realizado neste último mês e anexar artigos, capítulos de dissertação 

e o que mais foi escrito e entregar até a próxima semana. A solicitação de 

adiamento de banca de qualificação de doutorado do discente Maurício José da 

Silva foi deferida por unanimidade. O requerimento de qualificação de doutorado 

dos discentes Edwin Jonathan Escobedo Cárdenas e André Fonseca Amâncio foram 

deferidos por unanimidade. 2) análise sobre planos de atividades do estágio em 

docência: após leitura, os planos de atividades foram aprovados por unanimidade. 
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