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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 

POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 

08 (oito) horas e 30 (trinta) minutos, na sala 2194 (dois mil cento e noventa e 

quatro) da Faculdade de Filosofia e Ciências Flumanas 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 Eívécio Belém 

Lopes, Carlos Ranulfo Felix de Melo, Claudia Feres Faria, Magna Maria Inácio, 

Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, Marlise Miriam de Matos Almeida, 

e as representantes discentes Danúbia Godinho Zanetti e Jéssica Mára Viana 

Pereira. Também estavam presentes os seguintes docentes do Departamento 

de Ciência Política: Felipe Nunes dos Santos, Klaus Guimarães Dalgaard, 

Marcus Abílio Gomes Pereira, Marjorie Corrêa Marona e Telma Maria Gonçalves 

Menicucci. Constatada a existência de quórum, o Coordenador Ricardo Fabrino 

Mendonça deu início à reunião com a discussão das pautas: 1. Aprovação da 

ata da reunião do Colegiado de 29 de setembro de 2016: a ata foi aprovada 

sem modificações por todos os membros presentes; 2. Proposta de reforma do 

curso e de critérios de credenciamento: o prof. Dawisson Lopes apresentou 

a proposta redigida pela Comissão sobre reforma do curso e critérios de 

credenciamento e recredenciamento docente. Os docentes e discentes 

presentes discutiram os pontos apresentados e ficou decidido que os(as) 

docentes do Departamento de Ciência Política e os(as) discentes do PPGCP 

deverão enviar à Comissão sugestões e críticas e a referida Comissão será 

responsável pela elaboração de uma nova proposta que será apresentada na 

próxima reunião de Colegiado do Programa; 3. Informe sobre os processos de 

acúmulo de bolsas: o prof. Ricardo Mendonça relatou que a CAPES enviou 

ofício sobre a decisão dos processos de acúmulos de bolsas, informando ao 

Programa que as discentes de números de matrícula 2013664197 e 2013664189
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deveríam restituir à CAPES os valores relativos às bolsas recebidas via Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ou os valores referentes às 

bolsas CAPES/PROEX recebidas no período em que ocorreu a duplicidade de 

bolsas. Comunicou que as discentes foram avisadas da decisão e que a PRPG 

entrou em contato informando que a UFMG irá recorrer dos indeferimentos ao 

Conselho Superior da CAPES, tendo a referida pró-reitoria solicitado que todos 

os alunos citados no mencionado ofício procurem o Setor de Bolsas, via email 

ou telefone, para repassar as informações específicas de sua situação. A profa. 

Magna Inácio informou que os processos foram abertos pela Controladoria Geral 

da União e a profa. Marlise Almeida esclareceu que houve mudança do 

financiamento da Universidade Aberta do Brasil para o FNDE que foi solicitada 

pela própria CAPES e que seria responsável pela situação; 4. Outros assuntos: 

o prof. Ricardo Mendonça informou que: (1) o Comitê Gestor do PROEX do 

PPGCP, formado por ele, pela profa. Magna Inácio e pela discente Danúbia 

Zanetti, estabeleceu as seguintes diretrizes para gastos do recurso PROEX no 

âmbito do Programa: 25% para bancas, 20% para auxílios aos discentes, 20% 

para auxílios aos docentes, 10% para cursos metodológicos, 15% para a 

secretaria, representação institucional e afiliações e 10% para convidados 

externos do PPG. Explicou-se que essas diretrizes devem ter alguma 

flexibilidade, a depender das demandas que se coloquem ao longo do ano; (2) o 

PPGCP não venceu o Prêmio-CAPES de teses, mas um co-orientando da profa. 

Magna Inácio, da UFPE, recebeu menção honrosa no prêmio CAPES; (3) O prof. 

Ricardo Mendonça fez a leitura do email do ex-doutorando Robinson de Sá 

Almeida, solicitando reingresso no PPGCP para realização da defesa. O 

Colegiado deliberou que o reingresso do ex-aluno só poderá ocorrer por meio de 

aprovação em processo seletivo regular do PPGCP/UFMG; (4) O prof. Manoel 

Santos informou ao Colegiado sobre a possibilidade de cooperação entre o 

Mestrado Profissional do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento 

da Câmara dos Deputados (CEFOR) e o PPGCP, após reunião a ser realizada 

em Brasília no dia 03 de novembro de 2016 entre ele, o prof. Ricardo Mendonça
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e o coordenador do Mestrado Profissional do CEFOR; (5) A Profa. Magna Inácio 

mencionou o desejo do Prof. Royce Carrol, da University of Essex, de 

estabelecer uma parceria com o PPGCP/UFMG para a realização de cursos 

metodológicos em formato Summer School. Todos os presentes afirmaram 

haver interesse nesse tipo de parceria, alegando, contudo, a necessidade de 

discutir melhor a proposta, suas implicações e demandas concretas. 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, 21 de outubro de 2016.
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