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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis), às 9 (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, Dawisson Elvécio Belém Lopes, Magna Maria Inácio, Mareia

Miranda Soares, Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, Marlise Míriam de

Matos Almeida e o representante discente Wesley Matheus de Oliveira.

Constatada a existência de quorum, o Coordenador Ricardo Fabrino Mendonça

deu início à reunião iniciando a discussão das pautas: 1) Balanço da última

coordenação: a profa. Magna Inácio realizou a leitura do documento relativo ao

balanço do período de sua coordenação do PPGCP, em que ela apresentou

sobre: as ações realizadas em termos de reorganização interna do Programa;

publicidade e visibilidade dos critérios de decisões internas; regulamentação de

rotinas; a implementação da política de bolsas do Programa, com a criação de

critérios adicionais para manutenção e concessão das bolsas, que resultou na

Resolução n° 01/2014; a regulamentação do estágio docente com a criação de

disciplinas para creditação da atividade; a criação do Ciclo de Seminários

Internacionais (International Seminar Series - ISS) para assegurar a participação

de docentes externos em atividades do Programa; a redução das linhas de

pesquisa de 08 (oito) para 05 (cinco); o apoio financeiro do PPGCP aos cursos

do MQ para assegurar vagas aos discentes do Programa. Discutiu-se, ainda, a

forma de controle da creditação de disciplinas metodológicas no currículo dos

alunos e a formação metodológica dentro do PPGCP. Em relação a este último

ponto, chegou-se a três diretrizes consensuais, sintetizadas pelo prof. Ricardo

Mendonça: (1) fortalecer o debate epistemológico (em sua diversidade) na

disciplina Metodologia l; (2) assegurar a oferta de técnicas metodológicas

variadas, induzindo ofertas que não têm sido devidamente contemplacjas, por
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meio de palestras, participação de docentes externos, minicursos, entre outras

possibilidades; (3) capilarizar a discussão de métodos para que ela seja feita

dentro das diferentes disciplinas e deixar mais clara essa pluralidade de

abordagens metodológicas em áreas diferentes. A profa. Magna Inácio retomou

a palavra e continuou apresentando as ações realizadas sob sua coordenação:

a implementação de procedimentos de adaptação à plataforma Sucupira da

CAPES e melhoria da qualidade dos dados alimentados; a reorganização das

atividades da secretaria do PPGCP; a revisão do recredenciamento docente,

ocasião em que foi feita discussão sobre dúvidas a este respeito Por último, a

profa. Magna Inácio apresentou alguns indicadores sobre as conferências

internacioniais, os workshops com estudantes, processos de cotutela, estágios

doutorais no exterior, internacionalização do programa, utilização dos recursos

financeiros para custeio de atividades de docentes e discentes, além das

aquisições de bens de capital. Os presentes parabenizaram a profa. Magna

Inácio pelo excelente trabalho como coordenadora do PPGCP; 2) Composição

da comissão para seleção de bolsistas para o PDSE: o prof. Ricardo

Mendonça relatou que foi publicado o novo edital do PDSE da CAPES, em que

é concedida a cada Programa de Pós-Graduação uma cota de 12 (doze) meses,

em que a quantidade de bolsistas pode variar conforme o interesse do Programa,

mas que a duração de cada bolsa deve ser de, no mínimo, 04 (quatro) meses.

Os presentes discutiram se seriam oferecidas 02 (duas) bolsas de 06 (seis)

meses ou 03 (três) bolsas de 04 (quatro) meses. Foi decidido que seriam f~

oferecidas no edital de seleção interna 03 (três) bolsas de 04 (quatro) meses,

mas que seria enviada à PRPG uma lista com um maior número de/ J

candidatos(as) para o caso de eventual rema nej a mento de cotas. A decisão^-^

embasou-se no argumento de que seria muito importante democratizar os

estágios no exterior, assegurando oportunidades de internacionalização ao

maior número possível de doutorandos. O prof. Ricardo Mendonça informou que,

segundo o Edital 19 do PDSE da Capes, a banca deve ser composta pelo(a)

Coordenador(a) do Programa, um(a) representante discente (em nível de

doutorado) do PPGCP e um(a) avaliador(a) e^tetno(a) ao PPG. Assinalou-se
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que a indicação dos bolsistas deve ser comunicada à PRPG-UFMG até o dia 10

(dez) de setembro de 2016. O prof. Ricardo pediu, então, sugestões de

avaliador(a) externo(a) ao PPGCP. O prof. Dawisson Lopes sugeriu o prof.

Renan Springer de Freitas do Departamento de Sociologia; o Prof. Ricardo

Mendonça sugeriu o prof. Elton Antunes do Departamento de Comunicação

Social e a profa. Telma de Souza Birchal do Departamento de Filosofia. Em

seguida, o prof. Ricardo Mendonça solicitou à representação discente que

indique até o dia 19 (dezenove) de agosto de 2016 o(a) doutorando(a) que irá

fazer parte da Comissão; 3) Composição da comissão de gestão PROEX: o

prof. Ricardo Mendonça comunicou que deveria ser formada uma comissão para

estabelecer um mapa de utilização dos recursos provenientes da

CAPES/PROEX e que, pelo regulamento, esta deveria ser formada pelo

coordenador, um(a) docente e um(a) discente. O prof. Ricardo Mendonça

sugeriu a participação da antiga coordenadora do curso, tendo em vista sua

experiência. A profa. Magna Inácio concordou em participar da Comissão e todos

assentiram. O prof. Ricardo Mendonça sugeriu que a representação discente

indicasse um(a) aluno(a) de doutorado(a) e os presentes concordaram; 4)

Discussão sobre atuação do PPG no debate sobre ação afirmativa na

UFMG: o prof. Ricardo Mendonça sugeriu que seria importante contar com a

participação da profa. Marlise Matos nesse debate, visto que ela foi a primeira a

propô-lo. No entanto, ela precisou se ausentar antes do término da reunião,

tendo-se sugerido que o tópico fosse transferido para uma reunião subsequente

do PPGCP/UFMG. Todos os presentes concordaram; 5) Encaminhamento de

demanda da PRPG relativa ao site: o prof. Ricardo Mendonça explicou que a

PRPG se comprometeu a criar os sites dos PPGs, sendo que até o final do mês

de agosto de 2016, cada programa deveria enviar uma proposta com demandas

específicas para composição do site. Propôs que fosse criada uma comissão

para realizar o levantamento destas demandas e informou que será necessária

a tradução do conteúdo para inglês e espanhol. Os presentes concordaram. A

profa. Mareia Soares sugeriu a participação de alguém que tenha participado da

construção do site atual, e o prof. José Angelo Machado foi indicado. O prof.
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Ricardo Mendonça sugeriu a participação do discente Dênisson da Silva Santos,

por este possuir conhecimentos de programação; e o prof. Manoel Santos

candidatou-se à última vaga. Os presentes aprovaram a comissão composta

pelos professores José Angelo Machado e Manoel Santos e o discente Dênisson

da Silva Santos; 6) Informes: (a) Consulta sobre acúmulo de bolsa: o prof.

Ricardo Mendonça informou que foi feita uma consulta à PRPG e à Procuradoria

Jurídica da UFMG sobre a CAPES ter considerado a FUNDEP como agência de

fomento, para efeito de acumulação de bolsas. Em resposta, a PRPG reafirmou

o entendimento da CAPES sobre a não possibilidade de percepção de duas

bolsas, conforme o regulamento da agência, e a PJ retornou o processo à

secretaria de origem, devido a alguns erros formais na montagem do processo

pela secretaria geral da Fafich. Além disso, a PJ solicitou o edital de seleção ao

estágio e uma consulta oficial à FUNDEP. O prof. Ricardo Mendonça explicou

que a interpretação atual do Colegiado é a de que a coordenação não pode

aprovar o acúmulo de bolsas destas alunas, embora mantenha a consulta à PJ

no intuito de questionar as interpretações da CAPES e da PRPG; (b) Defesas e

extensões de prazo: o prof. Ricardo Mendonça fez a leitura de dados sobre

tempo médio de defesas de mestrado e doutorado no PPGCP nos últimos anos

e informou sobre a situação dos alunos em extensão de prazo. O prof. Manoel

Santos solicitou colocar como ponto de pauta da próxima reunião uma discussão

sobre defesas de projeto e qualificação. Os presentes discutiram sobre o tempo

médio de defesa e sobre a qualidade de teses e dissertações defendidas no

PPGCP. O prof. Manoel Santos manifestou preocupação com algumas teses e

dissertações. Sugeriu que a composição das bancas seja discutida e aprovada

por uma comissão e que sejam definidos critérios objetivos de exiquibilidade e

qualidade para aprovação das teses e dissertações; (c) Comissão de 50 anos do

DCP: o prof. Dawisson Lopes informou que a Comissão está trabalhando na

elaboração de um livro, cuja composição irá envolver fundadores, professores

antigos e contemporâneos com, pelo menos, 05 (cinco) anos no departamento.

Avisou que já foram definidos os autores de alguns capítulos, além de coautores

de outros. Comunicou que a comissão possui planos de realizar uma visita ao
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Rio de Janeiro para colher depoimentos de pessoas que testemunharam o

nascimento do DCP. O prof. Ricardo Mendonça informou que a comissão fez a

solicitação de custeio de 02 (duas) passagens para o Rio de Janeiro para este

propósito. O representante discente Wesley Oliveira se dispôs a dar o suporte

técnico à comissão. Por último, a profa. Márcia Soares informou que haverá uma

sessão especial sobre os 50 anos do DCP no 10° Encontro da ABCP, que irá

ocorrer em Belo Horizonte; 7) Outros assuntos: foi discutido o pedido de

Viviane Petinelli e Silva para realização de pós-doutorado no PPGCP sob

supervisão da profa. Claudia Feres Faria. A solicitação foi aprovada pelos

presentes. O prof. Ricardo Fabrino sugeriu que, posteriormente, seja discutida

uma política para realização de pós-doutorado no programa. O prof. Dawisson

Lopes informou sobre a Comissão que foi formada para realizar a proposta de

reformulação do regulamento do Programa, a qual é composta pela profa.

Magna Inácio, pelo discente Wesley Oliveira e por ele. O Prof. Dawisson indagou

se a mesma comissão teria, entre suas prerrogativas, a de realizar uma

discussão sobre critérios de credenciamento e recredenciamento a serem

levados ao colegiado do PPGCP-UFMG. Os presentes consideraram que cabe

a esta comissão apresentar ao Colegiado uma primeira versão do projeto de

reforma, a qual deverá incluir proposta de critérios e procedimentos para

credenciamento e recredenciamento de professores do PPGCP. Definiu-se,

ainda, que a comissão deve apresentar seus resultados até o dia 03 (três) de

outubro de 2016. Não havendo mais nada a ser tratado foi encerrada a sessão

que, para constar, eu, Thaís Amorim de Araújo, lavrei a presente ata que, depois

de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presente:

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2016. È


