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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14

(quatorze) horas, no saguão externo da Faculdade de Filosofia e Ciências

Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, foi realizada reunião do

Colegiado do Programa de Pós-Graduacão em Ciência Política da UFMG, com

a presença dos seguintes membros do Colegiado: Ricardo Fabrino Mendonça,

Dawisson Elvécio Belém Lopes, Cláudia Feres Faria, Magna Maria Inácio,

Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, Marlise Matos Almeida e Telma

Maria Gonçalves Menicucci, as representantes discentes Jéssica Mára Viana

Pereira e Danúbia Godinha Zanetti e o pós-doutorando Eduardo Moreira da

Silva. Constatada a existência de quorum, o Coordenador Ricardo Fabrino

Mendonça deu início à reunião solicitando a inclusão da discussão do relatório

de residência pós-doutoral de Eduardo Moreira da Silva como primeiro ponto

de pauta da reunião e os presentes assentiram. 1. Discussão do relatório de

residência pós-doutoral de Eduardo Moreira da Silva: o pós-doutorando

Eduardo Silva fez uma breve apresentação de seu relatório, relatando o

conjunto de atividades académicas desenvolvidas no período compreendido

entre 01 de dezembro de 2015 e 30 de novembro de 2016 e as perspectivas

para o próximo ano. Os presentes elogiaram e agradeceram ao bolsista pelo

trabalho desenvolvido junto ao Departamento de Ciência Política e ao PPGCP.

O relatório foi aprovado por unanimidade e o Prof. Ricardo ressaltou a

dedicação e o comprometimento do Dr. Eduardo Silva em todas as suas

atividades; 2. Homologação da seleção do doutorado: a profa. Magna Inácio

descreveu o processo de seleção realizado pela Comissão de Seleção de

Doutorado, que foi composta por ela e pelas profas. Mareia Soares e Marlise

Almeida. O processo teve 58 inscritos, tendo sido aprovados 20 (vinte)

candidatos para as 16 (dezesseis) vagas previstas. A professora Magna

informou que a Comissão sugere que as vagas sejam ampliadas de 16

(dezesseis) para 20 (vinte), pela qualidade apresentada pelos 04 (quatro)

candidatos excedentes. Os membros presentes discutiram e decidiram, por
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unanimidade, aprovar a proposta de solicitar à PRPG a ampliação do número

de vagas da turma de doutorado com entrada em 2017; 3. Comissão de

credenciamento: o prof. Ricardo Mendonça informou sobre o andamento da

solicitação feita à PRPG de alteração do credenciamento do Prof. Fernando

Filgueiras, de docente permanente para docente colaborador, em virtude de

seu afastamento da UFMG desde o início de 2016. A alteração foi responsável

pelo credenciamento do Prof. Manoel Santos como docente permanente do

PPGCP em 2016. O Prof. Ricardo Mendonça destacou, ainda, a importância de

que o Departamento de Ciência Política encaminhe, à CPPD, contrato de

professor voluntário para regularizar a situação das professoras Eleonora

Cunha e Maria de Fátima Anastasia. Em seguida, o Prof. Ricardo Mendonça

colocou em discussão a ampliação do número de professores permanentes do

PPGCP de 16 (dezesseis) para 17 (dezessete) no próximo quadriénio, uma vez

que há uma tendência de aumento do número de defesas de doutorado nos

próximos anos. Os membros presentes discutiram a proposta e votaram a

favor. Na sequência, iniciou-se discussão sobre os procedimentos para a

realização do recredenciamento dos professores. A profa. Magna Inácio propôs

a elaboração de uma planilha para que o próprio docente alimente, com seus

dados, um documento que dê subsídios ao processo. O prof. Manoel Santos

sugeriu a criação de um documento no google does, de forma que todos

tenham acesso às informações referentes a cada professor. Os presentes

discutiram sobre os procedimentos e foi decidido que cada professor será

responsável por fornecer seus dados pessoais à Coordenação do

PPGCP/UFMG a quem caberá consolidar o comparativo. Cada professor terá

acesso aos seus dados, sendo os dados dos demais professores

anonimizados. O prof. Manoel Santos e a profa. Magna Inácio votaram pela

disponibilização de todos os dados relativos a todos os professores de forma

nominal. O restante dos presentes votou que tais dados deveriam ser

disponibilizados, de forma nominal, apenas mediante solicitações e

contestações, cabendo à coordenação apresentar os dados comparativos de

forma anonimizada. A segunda proposta foi a vencedora. Ficou acordado,

assim, que a coordenação deve, a partir de março de 2017, com base nos
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dados fornecidos pelos professores: (1) atestar a veracidade de tais dados; (2)

produzir uma lista contendo os nomes dos 17 (dezessete) professores

permanentes e dos professores colaboradores (até o limite de 30% do número

total de professores vinculados ao Programa, conforme determinação da

CAPES); (3) apresentar a cada professor seus dados de forma comparativa

aos outros docentes, omitindo os nomes dos demais; (4) fornecer, mediante

solicitação de docentes do Programa, quaisquer dados utilizados ao longo do

processo. O prof. Dawisson Lopes absteve-se quanto à proposta de realizar os

procedimentos de credenciamento e recredenciamento docente a partir de

março de 2017, por entender haver determinação explícita, no texto da

Resolução sobre Credenciamento e Recredenciamento Docente no Programa

de Pós-Graduação em Ciência Política da UFMG de realização do referido

procedimento no mês de dezembro do ano de fechamento de quadriénio da

CAPES. Os demais presentes e votantes concordaram em iniciar o processo

apenas em março de 2017, seguindo um argumento da Professora Telma

Menicucci de que muitos artigos d2 2016, ainda no prelo, seriam publicados

nos primeiros meses do ano, o que afetaria a pontuação de alguns docentes. 4.

Comissão de Bolsas: a profa. Claudia Faria se candidatou para integrar a

comissão de bolsas que deve atuar na segunda quinzena de fevereiro. O prof.

Ricardo Mendonça sugeriu a participação do prof. Mário Fuks e solicitou à

representação discente a indicação de um membro para a Comissão. Todos

concordaram com os nomes propostos; 5. Balanço de prazos e defesas (e

cobrança de prazos a vencer em março): o prof. Ricardo Mendonça

comunicou sobre as defesas que ocorrerão em dezembro e informou que a

coordenação irá enviar um email aos alunos da turma de doutorado com

entrada em 2013 e aos alunos da turma de mestrado com entrada em 2015

sobre os prazos regulamentares; 6. Solicitação de cotutela: a profa. Magna

Inácio apresentou a solicitação de sua orientanda Aline Burni em realizar

doutorado em cotutela junto à Université Catholique de Louvain na Bélgica. Os

membros do Colegiado analisaram o termo de cotutela, já aprovado pela DRI, e

destacaram a importância de iniciativas como esta e a riqueza da mesma para

a internacionalização da carreira da discente e do próprio Programa. Para a
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aprovação final do documento, recomendaram que, no Artigo 7, que aponta

que os custos da banca realizada na UFMG seriam cobertos pelo

PPGCP/UFMG, deveria haver uma modificação indicando que será custeado o

deslocamento de um avaliador externo brasileiro e que avaliadores residentes

em outros países deverão participar por videoconferência, uma vez que não há

previsão de aquisição de passagens internacionais para bancas; 7. Outros

assuntos: (1) Recursos CAPES-FAPEMIG: o prof. Ricardo Mendonça

informou que o recurso somente poderá ser utilizado até o dia 07 de abril de

2017, mas que há a possibilidade de prorrogação deste prazo. Esclareceu que

essa solicitação deverá ser feita até 60 (sessenta) dias antes do encerramento

do projeto. Ele sugeriu utilizar este recurso para um evento sobre a América

Latina a se realizar em março de 2017. Todos aprovaram e foi constituída uma

comissão organizadora composta pela Profa Marlise Matos e pelos Professores

Dawisson Lopes e Manoel Santos. A representante discente Danúbia Zanetti

cogitou a possibilidade de realização do Seminário Discente em março, de

forma articular os dois eventos e ressaltou que consultaria os demais

discentes. O prof. Manoel Santos propôs o custeio de traduções de artigos. O

professor Ricardo Mendonça pontuou que a Comissão de Bolsas sugeriu que

o(a) aluno(a) que antecipar a defesa de doutorado tivesse direito a uma

tradução, para estimular tal antecipação. Os presentes assentiram, e ficou

decidido que 5 (cinco) artigos seriam traduzidos, com um custo que não

deveria ultrapassar, preferencialmente, o valor de 03 (três) mil reais por artigo;

(2) Demanda de financiamento para aluguel de espaço: o prof. Ricardo

Mendonça informou sobre a solicitação da profa. Natália Sátyro para custeio do

aluguel de um espaço para realização da banca de defesa de tese de Rosiene

Freitas, no valor de 200 (duzentos) reais, devido à necessidade de realização

de 02 (duas) conexões simultâneas via skype e em virtude da ocupação do

prédio da FAFICH. A solicitação de custeio foi aprovada por todos os

presentes, cabendo à discente apresentar nota fiscal com as informações

providas pela secretaria do Programa; (3) Solicitação de PEC-PG: o prof.

Ricardo Mendonça informou ao Colegiado que o Sr. Jochua Baloi se

candidatou ao Programa PEC-PG junto ao PPGCP e que a profa. Claudia



PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA POLÍTICA l UFMG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA
Af. António Carlos, 6627-Sala: 4115 - 4." andar - Pampulha
31270-901 - Belo Horizonte - MG / E-mail: posdcp@fafich.ufmg.br
FONE/FAX: (31) 3409-5030

Faria, responsável pela elaboração do parecer, não aprovou o projeto enviado

pelo candidato; (4) Documento de área da CAPES: o prof. Ricardo Mendonça

informou que a CAPES acabara de publicar o documento de área, que balizará

a avaliação quadrienal. Ele comunicou, ainda, que o Qualis 2015 de periódicos

já está pronto, mas ainda não havia sido publicado. 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, 03 de fevereiro de 2017.
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