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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2017 (dois mil e dezessete), às

14 (quatorze) horas, na sala 4109 (quatro mil cento e nove) da Faculdade de

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, foi

realizada reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência

Política da UFMG, com a presença dos seguintes membros do Colegiado:

Ricardo Fabrino Mendonça, Dawisson Elvécio Belém Lopes, Leonardo Avritzer,

Manoel Wanderley Duarte Santos, Marlise Míriam de Matos Almeida, Telma

Maria Gonçalves Menicucci e as representantes discentes Danubia Godinho

Zanetti e Mayara Míriam Alves Magalhães. A Professora Eleonora Cunha

também participou da reunião, com direito a voz, mas, por precaução, seus votos

não foram contabilizados, visto que o processo que formaliza seu vínculo como

professora voluntária do Departamento de Ciência Política encontra-se em

tramitação. O professor Mário Fuks participou dos momentos iniciais da reunião,

para apresentar sua visão sobre a solicitação do senhor Geélison Silva para se

reinserir no curso de doutorado do Programa de Pós-graduação da UFMG.

Constatada a existência de quorum, o Coordenador Ricardo Fabrino Mendonça

deu início à reunião com a discussão das pautas. Por solicitação dos presentes

a ordem das mesmas foi alterada. 1. Aprovação das atas das reuniões dos

dias 05/12/2016, 19/12/2016 e 01/02/2017: as atas foram aprovadas sem

modificações; 2. Solicitação de discentes para reinserção no PPGCP: o prof.

Ricardo Mendonça realizou a leitura do ema/7 de Geélison Ferreira da Silva, no

qual o mesmo solicitava sua reinserção no PPGCP. Para a compreensão do

caso, o prof. Ricardo Mendonça explicou que o solicitante havia recebido duas

extensões de prazo, além dos 48 meses do curso. Informou, ainda, que o antigo

orientador do discente, o prof. Mário Fuks, reportara à coordenação, ao longo do

ano de 2016, que o senhor Geélison não havia cumprido os cronogramas

acordados naquele ano.O prof. Ricardo Mendonça relatou, por fim, que o senhor

Geélison Silva não havia feito demanda de nova extensão de prazo quando da
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matrícula para o semestre 2017/1, o que gerou o seu desligamento do Programa.

O prof. Mário Fuks, orientador do trabalho quando o vínculo de Geélison Silva

com o PPGCP estava em vigor, fez ponderações a respeito do solicitante e

considerou que uma eventual defesa de tese requereria, pelo menos, mais um

semestre de trabalho intenso por parte do discente, em virtude dos problemas

estruturais identificados na versão do texto que lhe foi apresentada em 10 (dez)

de março 2017. Os membros do colegiado discutiram e decidiram, por

unanimidade, pela não reinserção de Geélison Silva em seu corpo discente,

sugerindo-se que, caso seja de seu interesse, o solicitante busque novo ingresso

por meio de processo seletivo; 3. Resultado da comissão de bolsas: o prof.

Ricardo Mendonça realizou a leitura da ata da Comissão de Bolsas, composta

pelos professores Marios Fuks e Claudia Feres e pela discente Danubia Zanetti.

Os presentes discutiram sobre a situação do discente sob número de matrícula

2016653927, que manifestou interesse na alocação de bolsas para o ano de

2017, mas não possui desempenho académico de excelência, o que constitui

critério para manutenção de bolsa. A profa. Marlise Almeida pontuou que o

critério é injusto, uma vez que o/a discente sem bolsa, em geral, precisa

trabalhar, o que dificulta o bom desempenho nas disciplinas do Programa,

gerando uma situação em que esse/a aluno/a nunca conseguirá o acesso à

bolsa. A discente Mayara Magalhães defendeu que o critério deveria ser aplicado

a partir do momento em que o/a discente recebe a bolsa. A discente Danubia

Zanetti concordou e ressaltou que a resolução deve ser discutida, uma vez que

as regras não são claras. Os membros assentiram e decidiram colocar a

discussão da resolução como ponto de pauta de uma reunião futura. O prof.

Ricardo Mendonça argumentou que julgava não ser possível implementar uma

bolsa que, pela Resolução atual, não atende aos critérios de manutenção. Os

professores Leonardo Avritzer e Dawisson Lopes também argumentaram ser

inviável alocar bolsa de doutorado a um discente com vários conceitos inferiores

a "B", sobretudo em um cenário de escassez de bolsas. A prof. Telma Menicucci

ponderou que a avaliação do desempenho académico é feita com base em todas

as notas do curso, e não apenas naquelas obtidas no ano sob avaliação. Assim,
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se o critério de manutenção não se aplica a concessão, estaria se concedendo

uma bolsa a alguém que não poderia mante-la. O Professor Ricardo Mendonça

solicitou uma diretriz clara do colegiado para que a coordenação pudesse aplicar,

e os membros do colegiado sustentaram a adequação da interpretação adotada,

sugerindo que a resolução de bolsas seja revisada para deixar mais claro que o

desempenho académico necessário à manutenção de bolsa é considerado

também para a alocação de novas bolsas. Em seguida, o prof. Ricardo

Mendonça comunicou que foram implementadas 06 (seis) bolsas de doutorado

para a turma de 2017, 02 (duas) bolsas de doutorado para discentes de turmas

antigas, 08 (oito) bolsas de mestrado para a turma de 2017 e 01 (uma) bolsa de

mestrado para discente da turma de 2016. Explicou, ainda, que uma bolsa do

INCT coordenado pelo prof. Leonardo Avritzer foi implementada no âmbito do

PPGCP que, em contrapartida, reservou R$15.000,00 (quinze mil reais) na forma

de recurso de custeio e R$ 5.000 reais (cinco mil reais) na forma de recurso de

capital ao coordenador do referido INCT para a realização de ações do interesse

do PPGCP-UFMG; 4. Bolsas PNPD: o prof. Ricardo Mendonça comunicou que

Ana Paula Karruz e Eduardo Moreira da Silva foram contratados, em março de

2017, como professores permanentes do Departamento de Ciência Política,

sendo, portanto, necessário realizar uma nova seleção para as duas bolsas do

Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. Informou que a profa.

Helcimara de Souza Telles pleiteou uma das vagas do PNPD para a linha de

pesquisa Comportamento Político e Opinião Pública, lendo o ema/7 da referida

professora com os argumentos a favor da proposta. Os membros discutiram e

decidiram que o processo de seleção deveria ofertar as 02 (duas) vagas para a

grande área de ciência política, realizando uma chamada ampla, com inscrições

via ema/7 e edital com versões em inglês e espanhol, para tentar viabilizar um

maior número de candidatos. Foi sugerido que o fortalecimento das linhas de

pesquisa pode ser feito por captação de bolsas de pós-doutorado pelos

professores ou grupos de pesquisa junto às agências de fomento; 3.

Planejamento: recursos de capital: o prof. Ricardo Mendonça informou o valor

do recurso de capital do PROEX e solicitou passar este ponto de pauta para uma
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próxima reunião. Os membros assentiram, tendo em vista o volume de pontos

de pauta ainda a ser discutido; 5. Ponderações do Prof. Leonardo Avritzer

sobre processo seletivo: o prof. Leonardo Avritzer levantou ponderações em

relação aos processos seletivos de mestrado e doutorado e solicitou que as

linhas de pesquisa sejam envolvidas de forma mais efetiva no processo,

principalmente na fase de avaliação dos projetos da seleção do mestrado e das

propostas de trabalho académico da seleção do doutorado. Ele relatou o caso

de uma egressa do mestrado que não foi aprovada no processo seletivo do

doutorado, embora tenha sido disputada por duas universidades norte-

americanas de destaque. Os presentes discutiram, manifestaram concordância

sobre a importância de se pensar novas dinâmicas nos processos seletivos e

propuseram realizar um debate mais amplo sobre a questão; 6. Propostas para

o MQ e cursos metodológicos: o prof. Dawisson Lopes informou que realizou

reunião com o prof. Jerônimo Oliveira Muniz, coordenador do Programa de

Treinamento Intensivo em Metodologia Quantitativa (MQ), onde foram discutidas

questões sobre o financiamento de cursos do MQ pelo PPGCP e sobre o

pagamento de inscrição pelos(as) discentes do Programa. O prof. Ricardo

Mendonça apresentou um breve histórico da relação com o MQ, explicando os

questionamentos que vêm sendo feitos sobre a cobrança de taxa de matrícula

para discentes de Programas de Pós-graduação da UFMG. Ele lembrou, ainda,

os questionamentos apresentados por discentes em relação ao MQ no ano de

2016. Os membros discutiram sobre os pontos apresentados e ficou decidido

que o financiamento aos cursos do MQ somente ocorreria se houvesse isonomia

no tratamento destinado a alunos(as) do PPGCP-UFMG e do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia-UFMG; 7. Solicitação de esclarecimento do Dr.

Dimas Ferreira: o prof. Ricardo Mendonça informou que foi feita consulta à

PRPG, a pedido do Dr. Dimas Ferreira, a respeito da exigência da Resolução n° ^K

04 de 2009 de dedicação em tempo integral às atividades a serem desenvolvidas

durante a Residência Pós-Doutoral. Em resposta, o Programa foi informado de
v \e a exigência se aplica a todos os pós-doutorandos, bolsistas ou não.

Comunicou que o dr. Dimas Ferreira não poderá realizar o estágio pós-doutoral /
fiL^
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no PPGCP, uma vez que não poderá dispor de tempo integral; 8. Comissão de

premiações: o prof. Ricardo Mendonça comunicou a composição das duas

Comissões de indicação de trabalhos para premiações: os professores Bruno

Reis, Juarez Guimarães e Marcus Abílio Pereira para avaliação das

dissertações de mestrado, e os professores Dawisson Lopes e Leonardo Avritzer

para avaliação das teses de doutorado. O Professor Ricardo Mendonça

comunicou que a Professora Helcimara Telles também foi convidada para a

comissão do doutorado, mas não pode assumir em virtude de outros

compromissos laborais; 9. Outros assuntos: (a) Disciplinas Isoladas: o prof.

Ricardo Mendonça comunicou que Geovanna Passos Duarte candidatou-se a

cursar, na condição de aluna de isolada, a disciplina Políticas Públicas no Brasil,

ministrada pela Professora Márcia Soares. A solicitação foi repassada à

professora que, de posse da informação sobre o número total de alunos

regulares matriculados (25) e do número de solicitações de candidatos a isolada

(23), indeferiu as solicitações de todos os candidatos à sua disciplina.

Paralelamente, e enquanto aguardava a resposta dos professores sobre as

candidaturas de isoladas, a secretaria do PPGCP publicou, no site do Programa,

uma relação de nomes de todos aqueles que se candidataram a disciplinas

isoladas, escrevendo, à frente de cada nome: "Situação: em análise". Assim que

os professores enviavam as respectivas análises das candidaturas às suas

disciplinas, o status era alterado para "indeferido" ou "deferido". A candidata

Geovanna Passos Duarte, segundo ela informa em suas mensagens à

Secretaria do PPGCP, viu seu nome publicado na lista e entendeu ter tido seu

pedido deferido, apesar da informação publicada "Situação: em análise". Nesse

sentido, segundo ela relata em suas mensagens, ela teria efetuado o pagamento

da taxa de matrícula. Ao perceber que sua solicitação não fora deferida,

Geovanna Passos Duarte entrou em contato com a Secretaria do PPGCP

solicitando a devolução da taxa. Baseando-se em informação disposta no site do

DRCA, a secretaria do Programa informou à candidata sobre a impossibilidade

de devolução. Ademais, a Secretaria e a coordenação do Programa entraram

em contato com o DRCA para se certificar da correção da informação disposta V^ ___ /
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no s/te, tendo comunicado à candidata a resposta do DRCA. Os membros do

Colegiado discutiram e reiteraram que a solicitação de devolução da taxa de

matrícula deveria ser feita diretamente ao DRCA; (b) Solicitação de auxílio do

discente Mário Valente: o prof. Dawisson Lopes informou que o discente Mário

Valente solicitou auxílio financeiro para cursar a 2nd International Summer

School on Public Policy promovida pelo ENAP e pela International Public Policy

Association em Brasília entre os dias 15 e 19 de maio de 2017. A discente

Danúbia Zanetti pontuou que outros alunos teriam interesse no financiamento

para participação no curso. Os presentes discutiram e foi decidido que até 03

(três) discentes seriam selecionados para recebimento de auxílio financeiro e

que, em contrapartida, deverão realizar palestra, seminário ou mini-curso sobre

o tema aos demais alunos do Programa quando do retorno a Belo Horizonte; (c)

Prestação de contas sobre o evento sobre América Latina: o prof. Ricardo

Mendonça agradeceu aos envolvidos na realização do evento e informou que o

valor gasto para sua realização foi de R$24.004,80 (vinte e quatro mil e quatro

reais e oitenta centavos), valor dentro do orçamento estipulado de até

R$30.000,00 (trinta mil reais). O prof. Dawisson Lopes esclareceu que não foi

possível realizar mesas com temas relacionados a todas as áreas, mas que, em

um próximo evento, estas áreas seriam contempladas, (d) Informe sobre bolsas

CAPES e licença maternidade: o prof. Ricardo Mendonça informou que a Capes

aprovou a solicitação de Licença Maternidade da discente Eriça Anita Baptista

Silva, que teve sua bolsa prorrogada por quatro meses adicionais, além do tempo

regulamentar; (e) Comissão da UFMG para reconhecimento de diplomas obtidos

no exterior: o Professor Ricardo Mendonça informou que o Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão-CEPE da UFMG irá compor uma comissão responsável

por todos os processos de reconhecimento de diplomas obtidos no exterior e que

o Professor Dawisson Lopes havia manifestado disponibilidade para compor a

referida comissão. Os presentes aprovaram a participação do prof. Dawisson

Lopes como representante do PPGCP. Não havendo mais nada a ser tratado foi

encerrada a sessão que, para constar, eu, Thaís Amorim de Araújo, lavrei a
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presente ata que será assinada por mim e pelos membros presentes a esta

reunião. Belo Horizonte, 17 de abril de 2017.


