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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às

11h20min (onze horas e vinte 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, Carlos Ranulfo Felix de Melo, Cláudia Feres Faria, Juarez Rocha

Guimarães, Magna Maria Inácio, Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos,

Mareia Miranda Soares e os representantes discentes Jéssica Mára Viana

Pereira e Wesley Matheus de Oliveira. 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 de 11 de agosto de 2016: o prof.

Ricardo Mendonça perguntou se alguém gostaria de fazer alguma alteração na

ata referente à reunião do Colegiado do dia 11 de agosto de 2016 e nenhum dos

membros se manifestou a respeito. Os presentes concordaram com a aprovação

da ata. O prof. Ricardo Mendonça informou que as atas digitalizadas das

reuniões realizadas sob sua coordenação estavam disponíveis para consulta no

site do Programa; 2. Aprovação de solicitação de cotutela: o Prof. Ricardo

Mendonça falou sobre o processo de cotutela da doutoranda Isabella Gonçalves

Miranda, da Universidade de Coimbra, sob coorientação do Prof. Leonardo

Avritzerdo PPGCP. Relatou que entrou em contato com a Diretoria de Relações

Internacionais (DRI) da UFMG e foi informado que a discente será matriculada

em uma disciplina específica para este fim, que o doutorado em cotutela terá um

prazo de 05 (cinco) anos para ser concluído e que há previsão de um seguro de

saúde contratado pela UFMG para a interessada. Esclareceu que a banca de

defesa da tese será realizada na UFMG e informou que há possibilidade de

realização de videoconferência, porém, se houver deslocamento de professores

da Universidade de Coimbra para a UFMG, este deslocamento será custeado
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pela própria universidade de origem, não havendo nenhum ónus para o PPGCP.

O prof. Ricardo Mendonça circulou o processo para leitura e os membros

presentes aprovaram a solicitação; 3. Avaliação do relatório de pós-

doutorado de Ana Karruz: neste momento, a pós-doutoranda Ana Karruz

esteve presente à reunião. O prof. Ricardo Mendonça explicou que Ana Karruz

é bolsista pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES e que

a bolsa completou 12 meses em agosto de 2016. Comunicou que a pós-

doutoranda entregou o relatório de atividades e que, para renovação da bolsa

por um período adicional de 12 (doze) meses, era necessária a aprovação do

relatório por parte do Colegiado. Esclareceu que, seguindo o mesmo

procedimento utilizado anteriormente com o pós-doutorando Eduardo Silva, foi

solicitado a Ana Karruz que fizesse uma apresentação oral, de aproximadamente

15 (quinze) minutos, sobre o relatório. A pós-doutoranda fez uma breve

apresentação do relatório de atividades. Além disso, relatou a programação

prevista para os próximos 12 (doze) meses, caso a renovação fosse aprovada.

O prof. Ricardo Mendonça agradeceu a apresentação e elogiou tanto a

organização do relatório quanto o conteúdo, além de ter destacado a atuação da

pós-doutoranda junto aos alunos da graduação. O prof. Dawisson Lopes também

elogiou e esclareceu que o trabalho da discente ajudou a suprir uma lacuna do

Programa na área de política educacional. Os presentes parabenizaram Ana

Karruz pela qualidade do trabalho apresentado e o relatório foi aprovado por

unanimidade; 4. Solicitações de orientação - Turma de Mestrado 2016: o prof.

Ricardo Mendonça relatou os pedidos de orientação dos alunos de mestrado da

turma com entrada em 2016 e o número atual de orientações de alunos de

mestrado e doutorado de cada docente do PPGCP. Explicou que as regras da

UFMG previam um máximo de 08 (oito) orientações para os professores

permanentes e um máximo de 02 (duas) orientações para os professores

colaboradores. Alertou, ainda, para uma informação contida no relatório de

avaliação de meio termo da CAPES, que previam um máximo de 08 (oito)

orientações para professores permanentes que possuem bolsa de produtividade

e 02 (duas) teses já defendidas, até 06 (seis) orientações para professores
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permanentes com bolsa de produtividade ou 02 (duas) teses \á defendidas, até

04 (quatro) orientações para professores permanentes que não tenham bolsa de

produtividade ou 02 (duas) teses já defendidas, e até 02 (duas) orientações para

professores colaboradores. Comunicou sobre as situações específicas que

ultrapassariam o número máximo de orientações de acordo com as regras. Os

presentes discutiram as regras da CAPES referentes às orientações por

docentes dos PPGs da área de Ciência Política. Os pedidos de orientação foram

considerados e o membros presentes decidiram que a coordenação irá realizar

uma conversa com os professores que ultrapassariam o número máximo de

orientações permitido pelas regras, consultando-os sobre as defesas que

estavam próximas de ocorrer. Além disso, serão realizadas as alocações de

orientações dos professores que não possuíam nenhuma limitação em relação

às regras da CAPES; 5. Trancamentos de matrícula: o prof. Ricardo Mendonça

apresentou os pedidos de trancamento total de matrícula por 01 (um) semestre

do doutorando Bruno Ricardo Bérgamo, que justificou estar com problemas

financeiros, e da doutoranda Jaqueline Resmini Hansen, que justificou problema

de saúde dos genitores. Os presentes aprovaram as duas solicitações; 6.

Discussão sobre defesas de projeto e qualificação: o prof. Ricardo Mendonça

informou que foram enviados vários emails aos alunos da turma de doutorado

com entrada em 2015 sobre a defesa de projeto que deveria ter sido realizada

até agosto de 2016. Fez a leitura da relação das defesas já realizadas, das

defesas atrasadas que já possuíam data marcada para ocorrer e daquelas que

estavam pendentes. Explicou que também fora feita uma conversa com o

orientador da doutoranda Mariana Lopes Alves, da turma de 2013, que

estabelecera com ela a data de 30 de agosto como prazo último para que tal

defesa ocorresse. No entanto, a defesa não ocorreum, e o Professor Ricardo

Mendonça relatou que o orientador (Prof. Leonardo Avritzer) manifestou grande

preocupação em relação ao caso, visto que a aluna teria que defender até o

início de 2017. O prof. Carlos Ranulfo esclareceu que Leonardo da Silveira Ev

estava trabalhando para finalizar o projeto e que Lucas Rodrigues Cunha iria

defender até o começo do mês de outubro de 2016. Ele também manifestou
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preocupação com o caso de Lucas Cunha, que tem passado por algumas

dificuldades; 7. Composição de comissão para a criação de uma política de

pós-doutorado: o prof. Ricardo Mendonça relatou que a Câmara Departamental

gostaria de indicara profa. Márcia Soares, subchefe da Câmara, para possibilitar

uma articulação com os graduandos, e sugeriu que houvesse participação de

um(a) pós-doutorando(a). Os presentes assentiram em indicara pós-doutoranda

Ana Karruz e a professora Marlise Matos, juntamente com a profa. Mareia

Soares, para composição da banca; S. Discussão sobre ações possíveis para

criação de políticas de ação afirmativa no âmbito da pós-graduação: visto

que tal discussão foi proposta pela Professora Marlise Matos e uma vez que a

mesma não estava presente, todos concordaram que o ponto deveria retornar

em uma reunião futura. O representante discente Wesley Oliveira sugeriu que

esta discussão seja um dos 03 (três) primeiros pontos de pauta na reunião em

que for discutida; 9. Informes: a) processo judicial referente a cancelamento de

bolsa: o prof. Ricardo Mendonça fez a leitura da Nota n° 166/2016/PF-

UFMG/PGF/AGU/LMMD, referente ao processo n° 65173-27.2015.4.01.3800,

relativo à sentença proferida nos autos do mandado de segurança interposto por

discente do Programa, cujo número de matrícula da UFMG é 2013654930, em

que a segurança foi denegada; b) andamento da Comissão de Reforma do Curso

e de Critérios de credenciamento: o prof. Dawisson Lopes informou que a

Comissão possuía reunião agendada para a próxima sexta-feira, dia 16

(dezesseis) de setembro de 2016, para tratar da consolidação do documento

sobre a reforma do curso, que será apresentado até o dia 03 (três) de outubro

de 2016. A profa. Magna Inácio solicitou que seja revista a decisão do Colegiado

de incorporarás atividades da Comissão a criação da política de credenciamento

e recredenciamento docente e sugeriu a criação de uma comissão específica

para este fim. Os presentes discutiram e concordaram que a deliberação feita na

última reunião do Colegiado sobre o mandato da Comissão de Reforma não seria

alterada; c) resultado seleção interna para o PDSE: o prof. Ricardo Mendonça

informou aos presentes os nomes dos doutorandos candidatos às bolsas do

PDSE da CAPES e a cla^éifipação que foi definida pela Comissão após análise
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da documentação solicitada e arguição dos candidatos. Os candidatos, em

ordem de classificação, foram: Juliana Cristina Rosa Hauck, Fernando Meireles,

Mário Schettino Valente, Leonardo Barros Soares, Priscila Delgado de Carvalho

e Laura Fança Martello.Em seguida, fez um breve relato da justificativa para

definição da ordem de classificação; d) Solicitação de professor visitante: o prof.

Ricardo Mendonça apresentou a solicitação do Prof. Hilário Villa Abrille, da

Universidad Nacional de La Plata, de realizar visita à UFMG no âmbito do

Programa Escala Docente - Convocatória 2016 e esclareceu que não haveria

custos para o PPGCP. Os presentes assentiram que o Programa manifestasse

interesse e o prof. Ricardo Mendonça informou que buscaria um(a)

interessado(a) em ser o(a) responsável por receber o docente/discente; Outros

assuntos: o prof. Ricardo Mendonça informou que a doutoranda Danúbia

Godinho Zanetti será a discente a compor a Comissão de Gestão PROEX, 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. Belo Horizonte, 14 de setembro de 2016.


