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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 09

(nove) 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, Claudia Feres Faria, Magna Maria Inácio, Manoel Wanderley Duarte

Santos, Mareia Miranda Soares, Marlise Míriam de Matos Almeida e as

representantes discentes Danúbia Godinho Zanetti e Jéssica Mara Viana. Os

professores Dawisson Lopes e Leonardo Avritzer justificaram suas ausências.

Constatada a existência de quorum, o Coordenador Ricardo Fabrino Mendonça

deu início à reunião com a discussão das pautas. 1. Aprovação da ata da

reunião do Colegiado de 23 de março de 2017: a ata foi aprovada sem

ressalvas; 2. Credenciamento: o prof. Ricardo Mendonça apresentou os

resultados anonimizados do processo de credenciamento e recredenciamento

realizado em março de 2017. Esclareceu que realizou pequenas correções em

dados fornecidos pelos docentes e que realizou, ainda, o preenchimento do

formulário para alguns professores que não o fizeram, incluindo os professores

Fábio Wanderley Reis, Maria da Fátima Junho Anastasia, Juarez Guimarães e

Bruno Reis. Em relação aos resultados do processo, explicou que, de acordo

com as pontuações obtidas por cada docente do DCP e com os números de

professores permanentes (17) e colaboradores (07) estabelecidos pelo

colegiado, a profa. Mareia Miranda Soares foi credenciada como professora

permanente e os professores Eduardo Moreira da Silva, Geralda Luíza de

Miranda e Marjorie Corrêa Marona seriam credenciados como professores

colaboradores. A profa. Magna Inácio questionou sobre o credenciamento de

professores em linhas de pesquisa que já estão bem representadas, enfatizando

que seria importante fortalecer aquelas linhas com um menor número de

docentes. Após discussão, foi decidido que o critério de linhas não fazia parte
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das regras de credenciamento e não deveria ser aplicado. Ademais, salientou-

se não haver fortes desequilíbrios entre as linhas. O Prof. Manoel Santos e a

Professora Marlise Matos ressaltaram a importância de ater-se às regras do

credenciamento, para gerar estabilidade e previsibilidade no âmbito do

Programa. Todos assentiram. Foram levantadas, então, questões sobre o

recredenciamento dos professores aposentados Fábio Reis, Eleonora Cunha e

Maria de Fátima Anastasia e do professor afastado Fernando Filgueiras. O prof.

Ricardo Mendonça relatou que, em consulta à PRPG, foi informado não ser

possível credenciar os professores Fábio Reis e Maria de Fátima Anastasia

como professores visitantes, uma vez que nenhum dos dois se enquadra nas

regras desta categoria. Esclareceu que os professores Fernando Filgueiras,

Eleonora Cunha e Maria de Fátima Anastasia possuem orientações em

andamento e que, portanto, somente haveria possibilidade de eventual

descredenciamento após a realização das defesas. Os membros discutiram

cada caso e foi decidido: (1) recredenciar as professoras Eleonora Cunha e

Maria de Fátima Anastasia e o professor Fernando Filgueiras, e (2)

descredenciar o prof. Fábio Reis da condição de colaborador, visto que o mesmo

já é Professor Emérito do Departamento de Ciência Política, o que lhe permite

manter o histórico de contribuições ao DCP e ao Programa. Como o Prof. Fábio

Reis não possui orientação em andamento e não tem solicitado novas

orientações, o descredenciamento permitiria a inclusão de mais um professor.

Tomada a decisão, o prof. Ricardo Mendonça comunicou que, desta forma, o

prof. Felipe Nunes será, também, credenciado como colaborador; 3.

Solicitações de orientação: o prof. Ricardo Mendonça apresentou as

solicitações de orientação de cada discente da turma de doutorado com entrada

em 2016 e relatou que 03 (três) discentes não apresentaram solicitação.

Informou o número de orientações em andamento de cada docente do PPGCP,

ressaltando que não há impedimento, de acordo com as regras da CAPES e da

UFMG, para formalização das orientações solicitadas. O Colegiado aprovou, por í]A

unanimidade, todos os pedidos de orientação apresentados. A profa. Magna

Inácio quastionou sobre a possibilidade de não contabilização de sua orientação
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da discente Idalécia Soares Correia, uma vez que a aluna está com trancamento

total de matrícula desde o segundo semestre de 2015 e irá realizar novo pedido

de trancamento para o primeiro semestre de 2017. Após discussão, a professora

concordou em aguardar a formalização do pedido de trancamento de matrícula

pela discente e a decisão do Colegiado a respeito desta solicitação. A profa.

Mareia Soares solicitou circular as orientações da CAPES e da UFMG em

relação à quatidade de orientações de professores permenentes e

colaboradores. A profa. Magna Inácio pontuou que é importante existir um

equilíbrio entre orientações de mestrado e doutorado e o prof. Ricardo Mendonça

sinalizou que, em uma discussão futura, gostaria de sugerir que cada

professor(a) só possa assumir, no máximo, 02 (duas) orientações por turma de

mestrado ou doutorado; 4. Processo seletivo PNPD: o prof. Ricardo Mendonça

informou que realizou consulta à CAPES e, em resposta, foi sugerido que o

Programa realizasse a implementação das bolsas de PNPD com urgência,

devido à possibilidade de cortes de bolsas ociosas. Relatou que entrou em

contato com os docentes do Colegiado por ema/7, uma vez que não havia tempo

para realização de reunião do Colegiado, e que a maioria sugeriu realizar uma

seleção célere, que possibilitasse a implementação das bolsas no mês de abril

de 2017. O prof. Ricardo Mendonça esclareceu que as datas para realização das

etapas do processo de seleção foram estipuladas de forma que as bolsas

pudessem ser implementadas até o dia 18 (dezoito) de abril de 2017, último dia

do período de disponibilidade do sistema SAC da CAPES. Explicou que a banca

de seleção do PNPD foi composta após realização de consulta a vários

professores sobre a disponibilidade para participar do processo seletivo,

buscando colocar professores de diferentes áreas da ciência política, além de

um professor externo ao Programa. Por fim, a banca de seleção foi composta

pelo prof. Dawisson Lopes e pela profa. Marlise Almeida do PPGCP, e pelo prof.

Jorge Alexandre Barbosa Neves do Departamento de Sociologia da UFMG. A

profa. Marlise Almeida informou que o processo seletivo teve 21 (vinte e um)

candidatos(as) inscritos(as) e que foi realizado com base em um barema

fornecido pela Comissão de Pós-Doutorado. O prof. Ricardo Mendonça
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comunicou que a ata da Comissão estava disponível no s/te e no mural do

PPGCP. Explicou que, a pedido da banca, entrou em contato com os 02 (dois)

primeiros colocados para informar sobre o resultado e que o candidato Flávio

Leão Pinheiro, 1° (primeiro) colocado, sinalizou a possibilidade de não assumir

a vaga. Relatou que, no dia 17 (dezessete) de abril de 2017, Flávio Pinheiro

enviou um ema/7 formalizando a desistência da vaga e, por isso, o 3° (terceiro)

colocado, Breno Henrique Ferreira Cypriano, havia sido convocado. Informou

que os aprovados, José Carlos Batista e Breno Cypriano, entregaram a

documentação solicitada para implementação das bolsas. Os membros

presentes homologaram o resultado. Foi discutida, ainda, a impossibilidade de

participação de candidatos estrangeiros na seleção do PNPD, devido à

realização do processo em um curto espaço de tempo, e sobre a necessidade

de se pensar estratégias para realização de um processo mais longo que

permitisse a internacionalização. A profa. Magna Inácio informou que foi contra

a realização do processo seletivo desta forma, ressaltando que sugeriu realizar

a seleção com urgência para apenas uma das vagas e fazer a seleção para a

outra vaga com mais tempo. O prof. Ricardo Mendonça informou que o Edital

prevê a vigência da bolsa por 12 (doze) meses, podendo ser renovada

anualmente, a critério exclusivo do Colegiado do PPGCP, o que possibilitaria

uma previsibilidade para abertura de novos processos seletivos em caso de o

Colegiado decidir por limitar o número de renovações; 5. Avaliação dos

relatórios finais PNPD de Eduardo Silva e Ana Paula Karruz: o prof. Ricardo

Mendonça informou que Eduardo Moreira da Silva e Ana Paula Karruz

entregaram os relatórios finais referentes às bolsas PNPD. Comunicou que será

realizado um evento no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2017 para apresentação

e discussão dos resultados dos dois estágios pós-doutorais, com participação

dos professores Flávio Carvalhaes e Roberto Pires como debatedores. O prof. ^,

Manoel Santos sugeriu paralisar as atividades no referido dia para possibilitar

uma maior participação de discentes e docentes no evento e os presentes

assentiram. O membros do Colegiado aprovaram, por unanimidade, os relatórios

finais do PNPD, sem ressalvas. 6. Solicitação discente de reinserção no
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PPGCP: a profa. Magna Inácio, orientadora da discente Elaine Gontijo quando

do seu vínculo com o Programa, explicou sobre a situação da mesma e deu sua

anuência para retorno da solicitante ao Programa e extensão de prazo até julho

de 2017. O prof. Ricardo Mendonça esclareceu que o Programa realizou

diversos contatos com Elaine Gontijo, que justificou não ter respondido por

problemas pessoais, mas que, em 23 (vinte e três) de março de 2017, enviou

solicitação formal de reinserção no PPGCP e extensão de prazo para defesa,

apresentando documentação relativa ao andamento de seu trabalho. Os

presentes discutiram e aprovaram, por unanimidade, a solicitação de Elaine

Gontijo, com base nos argumentos de que ela não foi bolsista e de que teria

direito a um período de afastamento por licença maternidade (ainda que ela não

o tenha solicitado formalmente por razões de ordem pessoal); 7. Definição do

número de vagas do Processo seletivo 2018: o prof. Ricardo Mendonça

informou que no ano passado foram aprovadas 16 (dezesseis) vagas para a

turma de mestrado e 16 (dezesseis) vagas para a turma de doutorado. Porém,

após o resultado final do processo seletivo, foram solicitadas 04 (quatro) vagas

adicionais à PRPG para a turma de doutorado e que, devido a 02 (duas)

desistências, a turma estava com 18 (dezoito) discentes. Os membros discutiram

e decidiram aprovar 16 (dezesseis) vagas para a turma de mestrado e 16

(dezesseis) para doutorado e, caso necessário, solicitar ampliação das vagas à

PRPG após resultado final do processo seletivo; 8. Resultados das comissões

de indicação para prémios: o prof. Ricardo Mendonça informou que a comissão

avaliadora das dissertações, composta pelos perofessores Bruno Reis, Juarez

Guimarães e Marcus Abílio Pereira, entregou o parecer e que o trabalho indicado

foi o de Filipe Mendes Motta (professor orientador: Ricardo Fabrino Mendonça).

Informou, ainda, que as outras dissertações indicadas foram as de autoria de

Ana Carolina de Souza (professora orientadora: Eleonora Schettini Martins

Cunha), Nathália França Figuerêdo Porto (professor orientador: Mário Fuks) e

Pedro Soares Fraiha (professora orientadora: Helcimara de Souza Telles), sendo

que este último não enviou email manifestando interesse em participar e,

portanto, seu trabalho não foi avaliado pela comissão. Esclareceu que a
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comissão avaliadora das teses, composta pelos professores Dawisson Lopes e

Leonardo Avritzer entregaria o parecer em breve e que profa. Helcimara Telles

não pôde participar da referida comissão. Por último, o prof. Ricardo Mendonça

explicou que a ABCP lançou chamada pública para o 1° Prémio de Melhor Tese

de Doutorado 2017, em que poderão ser inscritas teses de 2015 e 2016, e

sugeriu compor uma comissão com representantes da comissão atual e da

anterior para avaliação das teses indicadas. O prof. Manoel Santos propôs enviar

a tese de 2016 indicada pela Comissão para todos os prémios, uma vez que as

teses indicadas em 2015 não haviam vencido prémios à que concorreram. Os

presentes discutiram e decidiram por enviar ao prémio da ABCP a tese de 2016

escolhida pela comissão. O prof. Ricardo Mendonça e a representante discente

Danúbia Zanetti registraram votos contrários à posição vencedora, advogando

nova avaliação das teses indicadas em 2015 e 2016; 9. Demandas de

professores para Seminários Nacionais de Política: o prof. Ricardo

Mendonça informou que surgiram várias demandas dos grupos de pesquisa para

financiamento da vinda de professores nacionais para realização de seminários.

Relatou que o prof. Juarez Guimarães sugeriu a realização de seminários de

política brasileira com participação do grupos de pesquisa na indicação de

professores e que ele solicitou auxílio para vinda do prof. Wanderley Guilherme

dos Santos. Relatou, ainda, que o prof. Mário Fuks tem interesse em realizar

seminários de metodologia. Nesse sentido, o Prof. Ricardo sugeriu alterar o

formato dos atuais Postdoctoral Talks, para criar os seminários nacionais de

ciência política, que contariam com o envolvimento dos grupos de pesquisa. Os

membros discutiram e decidiram por manter o International Seminar Series e o

Postdoctoral Talks como eventos do PPPGCP e que, no caso de demandas

específicas de grupos de pesquisa, a coordenação deveria avaliar as

solicitações de auxílio financeiro caso a caso. O prof. Manoel Santos solicitou

auxílio financeiro para compra de passagens para vinda de um pós-doutorando

da PUC-Rio que apresentaria conferência sobre corrupção no contexto dos

Postdoctoral Talks. Foram aprovados os auxílios financeiros solicitados pelo

prof. Juarez Guimarães e pelo prof. Manoel Santos. O Professor Ricardo
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Mendonça solicitou registro em ata de sua posição contrária à manutenção do

nome "Postdoctoral Talks"; 10. Outros assuntos: (a) Manifestação de interesse

em bolsas pelos novos alunos de mestrado: o prof. Ricardo Mendonça informou

que Pedro Amorim e Bruna Lima, discentes convocados devido às desistências

de dois aprovados para a turma de mestrado, apresentaram manifestação de

interesse em bolsa na relação dos alunos aptos a receberem bolsa elaborada

pela Comissão de Bolsas; (b) Implementação de cotas na Pós-Graduação: o

prof. Ricardo Mendonça informou que o processo seletivo de 2018 deverá ter

reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência, de acordo

com a política de ações afirmativas aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa

e Extensão (Cepe) da UFMG; (c) Seminário discente: a representante discente

Danúbia Zanetti solicitou suspensão das atividades nos dias de realização do

seminário discente, que irá ocorrer entre os dias 17 e 19 de maio de 2017. O

prof. Ricardo Mendonça esclareceu que pode ser enviado um ema// com a

solicitação a todos os docentes. Os presentes concordam. Não havendo mais

nada a ser tratado foi encerrada a sessão que, para constar, eu, Thaís Amorim

de Araújo, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos membros

presentes a esta reunião. Belo Horizonte, 02 de maio de 2017.


