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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 
POLÍTICA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 

às 14 (quatorze) horas, na sala 4109 (quatro mil cento e nove) 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, Carlos Ranulfo Felix de Melo, Magna Maria Inácio, 

Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, Mareia Miranda Soares e os 

representantes discentes Wesley Matheus de Oliveira, Danúbia Godinho Zanetti, 
Jéssica Mára Viana Pereira e Mayara Myriam Alves Magalhães. Os professores 

Dawisson Lopes, Marlise Matos e Cláudia Feres Faria justificaram suas 
ausências. 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 14 de setembro de 2016: a ata foi aprovada 

sem modificações por todos os membros presentes; 2. Discussão sobre a 

distribuição de encargos no âmbito do PPG: o prof. Ricardo Mendonça 

informou que foi solicitado aos docentes do PPGCP que manifestassem 
interesse na oferta de disciplinas para o ano de 2017 no âmbito da pós- 

graduação e, em seguida, realizou a leitura das propostas de disciplinas 

apresentadas pelos docentes do Programa. Os presentes discutiram sobre a 

distribuição das disciplinas propostas no primeiro e segundo semestres de 2016 

e sobre a necessidade de oferta de uma disciplina metodológica. Por fim, foram 

aprovadas as seguintes disciplinas para oferta no primeiro semestre de 2017: 

Análise Política (Prof. Bruno Reis); Seminário de Tese (Prof. Mario Fuks); 
Metodologia I (Prof. Manoel Santos); Formas Contemporâneas de Inclusão 
Política (Profa. Cláudia Faria); Instituições Políticas em Perspectiva Comparada 
(Profa. Magna Inácio); Políticas Públicas no Brasil (Profa. Márcia Soares); 
Estado, Políticas Públicas, Feminismo e Governança de Gênero (Profa. Marlise 

Matos); Tópicos em Metodologia (60 horas -  Prof. a definir); e para oferta no



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA
Av. Antônio Carlos, 662 7 - Sala: -1115 4 .°andar - Pampulha 
31270-901 - Belo Horizonte -  MG /  E-mail: posdcp(5)fafich.ufmg.br 
FONE/FAX: (31) 3409-5030 ' ..........

segundo semestre de 2017: Seminário de Disssertação (Prof. Carlos Ranulfo); 
Teoria Política (Prof. Juarez Guimarães); optativa na área de Comportamento 
Político e Opinião Pública (Profa. Helcimara Telles); Teoria e Análise de Políticas 
Públicas (Profa. Telma Menicucci); Estado de Bem-Estar Social (Profa. Natália 

Sátyro); Política Internacional e Comparada: América Latina e Ásia Pacífico 

(Prof. Dawisson Lopes); optativa na área de Teoria Democrática (Professores 

Leonardo Avritzer e Marjorie Marona). O Professor Ricardo Fabrino, que havia 

manifestado desejo de ofertar uma disciplina optativa por não ter lecionado em 

2016 no âmbito da pós-graduação, retirou sua proposta, após observar o grande 

número de demandas por disciplinas. A relação das disciplinas com os 
respectivos docentes responsáveis encontra-se disponível em anexo. Foi 
decidido que a disciplina Tópicos em Metodologia deveria ser pautada pela 

pluralidade, de forma a possibilitar que os discentes tivessem contato com 
diferentes desenhos de pesquisa e que tivessem formação técnica capaz de 

contribuir para o avanço de teses e dissertações, e que não deveria 

reforçara dualidade quanti/quali. A profa. Magna Inácio, o prof. Manoel Santos 

e o discente Wesley Oliveira assumiram o compromisso de formular uma ementa 

ampla e plural do que essa disciplina poderia conter; 3. Informes: o prof. Ricardo 

Mendonça informou que: o PPGCP recebeu o Ofício Circular n°. 
13/2016 CEX/CGSI/DPB/CAPES comunicando o recebimento de um aditivo da 

concessão 2016 pelos Programas pertencentes ao PROEX, no valor de R$ 

15.517,73. Ele comunicou, ainda, que: (1) Os recursos recebidos através do 

apoio emergencial da PRPG deveríam ser empenhados até o dia 30 de outubro 

de 2016; (2) Foi aprovado ad referendum o reconhecimento de Diploma de Pós- 

Graduação btido em instituição estrangeira da interessada Lays Helena Paes e 
Silva (doutora em Ciência Política), cujo parecer foi elaborado pelo prof. José 
Ângelo Machado (3) A profa. Marlise Matos não aceitou o convite para fazer 
parte da comissão de pós-doutorado, e sugeriu que o prof. José Ângelo Machado 
a substituísse (recebendo o assentimento dos presentes). 4. Outros assuntos: 
(a) o prof. Ricardo Mendonça relatou que informou à representação discente 
sobre a possibilidade de financiamento de convidados externos para
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participação no VI Seminário Discente e requisitou que indicassem os nomes 

dos convidados com urgência para aquisição de diárias e passagens através do 
recurso do apoio emergencial da PRPG. Além disso, solicitou aos discentes que 
mantivessem um diálogo maior com a coordenação a respeito do evento. A 
representante discente Danúbia Zanetti comunicou que o seminário irá ocorrer 

entre os dias 23 e 25 de novembro de 2016 e que o edital para submissão de 

trabalhos já está aberto; (b) o prof. Ricardo Mendonça explicou que, devido ao 

impedimento do prof. José Ângelo Machado em participar da banca de seleção 

do doutorado, houve uma troca com a profa. Mareia Soares. Informou, ainda, 

que também houve troca entre os suplentes das bancas, visto que o Prof. Manoel 

Santos está impedido de participar da banca de seleção do doutorado. 

Esclareceu que apenas um suplente foi indicado para a banca de seleção do 

doutorado em reunião anterior do colegiado, mas que o edital prevê dois 

suplentes. Foi sugerida a participação da profa. Telma Menicucci e os presentes 
assentiram; (c) o prof. Ricardo Mendonça anunciou que o credenciamento dele 
e o da profa. Maria de Fátima Anastasia estavam vencidos e os 

recredenciamentos foram aprovados. 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, 29 de setembro de 2016.
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