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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis),

às 13 (treze) horas, na sala de Reuniões da Diretoria de Relações

Internacionais 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, Carlos Ranulfo Felix de Melo,

Cláudia Feres Faria, Juarez Rocha Guimarães, Manoel Leonardo Wanderley

Duarte Santos e Mareia Miranda Soares. 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 08 de novembro de 2016: a

ata foi aprovada sem modificações; 2. Homologação do resultado do

mestrado: o prof. Dawisson Lopes discorreu sobre o processo de seleção do

mestrado. O processo teve 80 (oitenta) inscritos(as), tendo sido aprovados(as)

e classificados(as) 16 (dezesseis) candidatos(as), além de 05 (cinco)

candidatos(as) que foram aprovados(as) mas não classificados(as) dentro das

vagas. O resultado da seleção de mestrado para turma com entrada em 2017

foi homologado pelos membros presentes; 3. Constituição da Comissão de

Prémios: o prof. Ricardo Mendonça informou que serão constituídas duas

Comissões, sendo uma para seleção das dissertações de mestrado e outra

para teses de doutorado e que as Comissões deverão se reunir no começo do

primeiro semestre de 2017. Os membros discutiram e indicaram os seguintes

professores: Bruno Reis, Eleonora Cunha, Helcimara Telles, Juarez

Guimarães, Leonardo Avritzer e Marcus Abílio Pereira. O prof. Ricardo

Mendonça esclareceu que irá conversar com os membros indicados e verificar

as possíveis indicações de orientandos para compor as duas Comissões; 4.

Solicitação de pós-doutorado voluntário: o prof. Juarez Guimarães

apresentou a solicitação da professora Hila Rodrigues, da Universidade

Federal de Ouro Preto, de vincular-se ao Programa de Pós-graduação em

Ciência Política da UFMG na condição de pós-doutoranda. Explicou que
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candidata se dispôs a ofertar uma disciplina optativa no segundo semestre de

2017 em seu plano de trabalho. Os presentes discutiram sobre a Comissão de

Pós-Doutorado e o prof. Ricardo Mendonça explicou que trouxe o caso para

decisão do Colegiado, uma vez que a Comissão responsável por revisar a

política de pós-doutorados do programa ainda estava dentro de seu prazo para

entregar suas recomendações. A profa. Magna Inácio sugeriu realizar distinção

de categorias de pós-doutores(as) entre recém-doutores(as) e doutores(as)

seniores. Os membros do colegiado concordaram. A proposta de pós-

doutorado foi avaliada e aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. 5.

Situação da aluna Luiza Galvão: o prof. Ricardo Mendonça comunicou que a

mestranda Luiza Lopes Galvão completará os 24 (vinte e quatro) meses

regulamentares de mestrado em fevereiro de 2017, mas que não realizou

marcação de defesa e não pediu a extensão de prazo. Explicou sobre a

situação da discente, que se encontra com graves problemas de saúde na

família. O prof. Juarez Guimarães aproveitou o ensejo para esclarecer a

situação da mestranda Paola Almeida Braga, cujo vínculo com o PPGCP

chegaria aos 36 meses em fevereiro de 2017. Ele explicou que ela teve uma

série de problemas de saúde, ao longo de seu percurso no mestrado, o que

teria impedido o pleno desenvolvimento da dissertação até aquele momento.

Afirmou, ainda, que se dispunha a continuar o acompanhamento próximo da

discente para tentar viabilizar a defesa até fevereiro de 2017; 6. Outros

assuntos: (a) Situação de Carina Mesquita: o prof. Ricardo Mendonça explicou

que a mestranda Carina da Fonseca Ribeiro Mesquita está residindo no

exterior sem vínculo formal e autorizado com instituição de pesquisa e

informou isto ao Programa em 07 (sete) de dezembro de 2016. Esclareceu que

ela é bolsista e que a bolsa está vinculada à residência na cidade em que se

realiza o doutorado, a menos que esteja autorizada a realizar sanduíche ou

pesquisa de campo, e, como nenhum destes casos se aplica, será necessário

realizar o cancelamento da bolsa a partir de janeiro de 2017; (b) Vagas

adicionais para a turma de doutorado com entrada em 2017: o prof. Ricardo

Mendonça informou que as 04 (quatro) vagas adicionais solicitadas para a

turma de doutorado com entrada em 2017 foram aprovadas pela PRPG; (c)
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Minter UFV-UFMG: a profa. Claudia Faria comunicou que a prof. Daniela

Rezende, egressa do PPGCP, assumiu a coordenação do projeto MINTER no

âmbito da UFV. Informou que houve uma reunião, mas que as condições para

realização do MINTER por parte da UFV não mudaram. Os presentes

decidiram colocar a discussão do MINTER como pauta da próxima reunião do

Colegiado; (d) Evento sobre América Latina: o prof. Dawisson Lopes informou

que nos dias 13 e 14 de março de 2017 irá ocorrer um evento sobre América

Latina promovido pelo PPGCP, que será composto por 06 (seis) mesas e cada

mesa será composta por 02 (dois/duas) participantes externos(as) e um(a)

moderador(a) do Programa; (e) Livro: o prof. Dawisson Lopes comunicou que

já receberam 09 (nove) capítulos e que estavam em contato com possíveis

autores para o prefácio. Os presentes discutiram sobra a editora para

publicação do livro e foram sugeridas as seguintes: Autêntica, FGV, UNESP e

PUC Minas; (f) Qualis Livro 2015: o prof. Ricardo Mendonça informou que a

lista de livros publicados em 2013, 2014 e 2015 a serem considerados no

Qualis havia sido enviada pelo Prof. André Marenco, e que a coordenação irá

realizar uma contestação junto à Coordenação de Área relativa aos livros

enviados pelo PPGCP que não foram avaliados. 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, 22 de março de 2017.


