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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 13

(treze) horas e 30 (trinta) minutos, 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, Claudia

Feres Faria, Magna Maria Inácio, Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos,

Mareia Miranda Soares e as representantes discentes Maria Alice Silveira

Ferreira, Débora Menezes Alcântara (Suplente do Doutorado), Luana Figueiredo

Juncai e Bruna Camilo de Souza Lima e Silva (Suplente do Mestrado). Também

estavam presentes as discentes Danúbia Godinho Zanetti e Jéssica Mara Viana.

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 18 de abril de 2016: a ata foi aprovada sem

modificações; 2. Disciplinas 2017/2: o prof. Ricardo Mendonça relatou que a

distribuição de encargos dos professores do Departamento de Ciência Política,

para o primeiro e o segundo semestres de 2017 fora realizada no mês de

setembro de 2016 e informou que a Profa. Telma Menicucci solicitou

formalmente não ministrar a disciplina da Pós-Graduação inicialmente prevista

para ela no segundo semestre de 2017. Em seguida, esclareceu que algumas

discentes do PPGCP haviam apresentado questionamentos sobre o momento

de oferta da disciplina obrigatória Metodologia II, colocando o assunto em

discussão. A representante discente Maria Alice Ferreira solicitou adiar o ponto

de pauta para que fosse possível realizar consulta aos alunos sobre a oferta da

disciplina. Os demais presentes argumentaram que, para fins de alocação de

encargos, era essencial decidir apenas o momento em que a disciplina seria

ofertada. Após discussão, foi decidido que a disciplina Metodologia II será

ministrada no segundo semestre de 2017 e que a discussão sobre a ementa e
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conteúdo a ser trabalhado deve ser feita em uma próxima reunião; 3. Resultado

de comissões de indicação para premiações: o prof. Ricardo Mendonça

realizou a leitura da ata da Comissão de prémios das teses de doutorado do

PPGCP, em que constava a indicação da tese de José Carlos Batista aos

prémios de teses da UFMG e da ANPOCS e da tese de Gabriel Ávila Cassalecchi

aos prémios da ABCP e da CAPES; 4. Atualização da lista de candidatos a

bolsas: o prof. Ricardo Mendonça informou que os mestrandos Pedro

Paschoalin e Bruna Silva foram incluídos na lista de convocações de bolsas de

2017; 5. Solicitação de apoio de PPG da UFRN para filiação à Anpocs: o

prof. Ricardo Mendonça informou que o Programa de Pós-Graduação em

Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

enviou ao PPGCP um pedido de manifestação de apoio à sua proposta de

filiação à ANPOCS, uma vez que são necessárias 05 (cinco) cartas para que

novos Programas possam solicitar a filiação. Os presentes discutiram e

decidiram solicitar à professora Eleonora Cunha a elaboração de um parecer

sobre a solicitação; 6. Manifestação de interesse do PPGCP pelo PAEC-OEA

GCUB: o prof. Ricardo Mendonça informou que a PRPG enviou consulta sobre

adesão dos PPGs à sétima edição do Programa de Alianças para a Educação e

a Capacitação (PAEC OEA-GCUB) para receber estudantes estrangeiros e que

o PPGCP deve comunicar o interesse ou não em participar até o dia 12 (doze)

de maio de 2017. Explicou que o Programa deve assumir o compromisso de

ofertar bolsas de estudo para o período de formação do/a estudante e que é

responsável por realizar a pré-seleção das candidaturas que serão, então,

avaliadas pela Comissão Assessora de Avaliação do PAEC/GCUB, que realiza

a seleção final dos/as candidatos/as. Os presentes discutiram e decidiram

manifestar interesse em uma vaga para aluno/a de Doutorado e decidiram que

as pré-candidaturas serão avaliadas pela Comissão de seleção do doutorado,

ainda a ser estabelecida; 7. Recurso de Capital 2017: o prof. Ricardo Mendonça

informou que a CAPES depositou valor de cerca de R$54.000,00 (cinquenta e

quatro mil reais) de um total previsto de cerca de de R$108.000,00 (cento e oito

mil reais) de recurso de capital. Esclareceu que R$5.000,00 serão utilizados pelo
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Projeto Democracia Participativa, sob coordenação do Professor Leonardo

Avritzer, devido à implementação, no âmbito do PPGCP, de uma bolsa do INCT.

Colocou em discussão a forma de alocação do recurso. O Professor Ricardo

Mendonça propôs que parte dos recursos seja utilizada para realização de

melhorias de infraestrutura das salas 3025 e 2094, para viabilizar uma sala com

infraestrutura para realização de videoconferência e para demandas de

equipamentos para a secretaria do Programa. Ele propôs, ainda, que outra parte

dos recursos seja destinada aos grupos de pesquisa vinculados ao Programa,

sendo priorizados grupos que não receberam aportes financeiros à época da

distribuição de recursos do REUNI realizada pelo curso de Gestão Pública.

Todos concordaram com as propostas e argumentaram que outras demandas

para utilização do recurso de capital deverão ser discutidas e decididas pelo

Colegiado; 8. Implementação das cotas na Pós-graduação: o prof. Ricardo

Mendonça relatou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG

decidiu adotar a Política de Ações Afirmativas para inclusão de pessoas negras,

indígenas e com deficiência na Pós-Graduação stricto sensu na UFMG.

Comunicou que os Editais para o Processo Seletivo de Mestrado e Doutorado

de 2018 devem reservar de 20 a 50% das vagas para negros e que, para o

acesso de candidato(a)s indígenas e de pessoas com deficiência, devem ser

publicados editais específicos com a oferta de, no mínimo, uma vaga

suplementar em cada curso. Ressaltou que o PPGCP deve pensar uma forma

de realizar a implementação da resolução. Os membros discutiram e decidiram

instituir uma Comissão responsável por pensar a implementação da política de

ações afirmativas no PPGCP, a qual deveria subsidiar a discussão do Colegiado.

Os presentes sugeriram que a Comissão seja composta pela profa. Marlise

Matos, pelo Prof. Leonardo Avritzer e por um/a discente indicado/a pelos

discentes. Sugeriu-se, ainda e formalmente, que a referida Comissão consulte o

prof. Cristiano dos Santos Rodrigues do DCP; 9. Resultado dos trabalhos da

Comissão responsável por pensar a política de Pós-doc do PPGCP: o prof.

Ricardo Mendonça informou que a profa. Mareia Soares, o prof. José Angelo

Machado e a profa. Ana Paula Karruz, pós-doutoranda quando da criação da
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Comissão, elaboraram um documento com a sugestão de Política de Pós-

Doutoramento a ser adotada pelo PPGCP. A prof. Mareia Soares realizou a

leitura de um resumo do documento apresentado ao Colegiado e os presentes

discutiram. Foi decidido que o relatório será enviado aos professores e à

representação discente para leitura e análise para que possam enviar sugestões

e comentários à Comissão. O tema deve voltar ao colegiado em reunião futura,

devendo-se consultar a PRPG sobre o processo de atualização das normas de

residência pós-doutoral; 10. Situação da discente Larissa Peixoto Gomes: o

prof. Ricardo Mendonça informou sobre a situação da bolsista Larissa Peixoto

Vale Gomes que ficará entre abril e julho no exterior para participação em seis

eventos e um mini-curso a serem realizados em diversos países e esclareceu

que a coordenação só ficou ciente da situação às vésperas da viagem, quando

a discente recebeu o auxílio financeiro solicitado para um dos eventos. Explicou

que realizou consultas à CAPES e conversas com a bolsista e com o orientador

Prof. Bruno Reis. Relatou que foi informado pela discente que havia possibilidade

de realizar pesquisa de campo na Suécia e que a analista da

CAPES, responsável pela questão, repassou a demanda e os questionamentos

à coordenação da área, não tendo havido retorno com resposta definitiva sobre

o assunto; 11. Outros assuntos: (a) Saúde mental na pós-graduação da UFMG:

o prof. Ricardo Mendonça informou que participou de uma palestra sobre saúde

mental e que fez uma solicitação à diretoria da FAFICH para convocação de

todos os coordenadores de Programas da unidade para realização de uma

reunião destinada a pensar estratégias de enfrentamento à grave situação da

saúde mental no âmbito da pós-graduação; (b) Trancamento da discente

Idalécias Soares Correia: a discussão e decisão do pedido da discente foram

adiadas para a próxima reunião do Colegiado. 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 junho de 2017.
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