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1 ATA DA la REUNIAO/2015 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM

2 ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

3 Aos vinte dias do mes de Janeiro do ano dois mil e quinze, terca-feira, as quatorze horas e

4 trinta minutos, na Sala 1J232, Bloco J, Campus Santa Monica, situada na Avenida Joao Naves

5 de Avila, 2.121, nesta cidade, teve infcio a primeira reuniao extraordinaria do Colegiado do

6 Programa de P6s-Graduacao em Economia, sob a presidencia do Coordenador, Prof, Dr.

7 Aderbal Oliveira Damasceno, estando presentes os Conselheiros citados no final desta Ata. 0

8 Prof. Dr. Niemeyer Almeida Filho deixou a sala de reuniao as 16 horas e 50 minutos por

9 motive justificado. A sessao transcorreu na seguinte ordem: 1. Informes: 1.1} O Prof. Dr.

10 Aderbal Oliveira Damasceno informou sobre o interesse dos discentes ingressantes no

n PPGE/UFU em 2015/01 em bolsas, e que solicitara a CAPES uma cota adicional de bolsa de

12 doutorado, por conta do envio da discente Camila do Carmo Hermida para realizable de

13 doutorado sandufche no exterior; 1.2J 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damasceno informou que

14 com a mudanca no perfodo de avalia^ao informada pela CAPES, de trienio para quadrienio,

i? sera necessario nomear um membro do Colegiado para reformar a resoluc.ao N- 001/2014

16 do Colegiado do PPGE/UFU; 1.3) 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damasceno informou que a

17 Comissao de Credenciamento na P6s-Graduac.ao (CCP) deferiu a solicitacao de

is descredenciamento da Profa. Dra. Debora Nayar Hoff e indeferiu a solicitacao de mudanga

19 de enquadramento do Prof. Dr. Carlos Cesar Santejo Saiani, de docente colaborador

20 habilitado para orientar no mestrado para docente permanente habilitado para orientar no

21 mestrado. Ademais informou que ira elaborar pedido de reconsiderac.ao da decisao da

22 Comissao de Credenciamento.na Pos-Graduacao (CCP); 1.4) 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira

23 Damasceno informou da dificuldade que os docentes estao encontrando para formar as

24 bancas para as defesas de Dissertacao de Mestrado, Tese de Doutorado, Exame de

75 Qualificacao de Mestrado e Exame de Qualificac.ao de Doutorado que devem ocorrer ate

26 28/02/2015. Dessa forma, o Colegiado do PPGE sugeriu que haja uma flexibilidade para o

27 agendamento dessas defesas; 1.5) 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damasceno informou que

28 conforme Offcio Circular n? 78/2014 da CAPES o prazo para a insercao na Plataforma

29 Sucupira de todas as atividades do PPGE desenvolvidas durante o ano de 2014 sera ate

30 16/03/2015. 2. Ordem do dia. 2.1. Recurso Interposto pela discente Cristiane Aparecida

M - Uba'landa - MG



SERVI?0 PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCA?AO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
INSTITUTO DE ECONOMIA

PROGRAMA.DE POS-GRADUAQAO EM ECONOMIA

de Cerqueira contra a decisa"o do Colegiado do PPGE de indeferimento de sua solicitacao

de dilacao de prazo para defesa de Tese de Doutorado - 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira

Damascene informou que a discente do curso de Doutorado, Cristiane Aparecida de

Cerqueira, enviou recurso contra a decisao do Colegiado de indeferir sua solicitac.ao de 06

meses de dilacao de prazo para defesa de Tese de Doutorado. No novo pedido a discente

solicita 03 meses-de dilagao. O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva votou contra a concessao

da dilagao dos 03 meses, e os outros membros do Colegiado votaram a favor. Portanto, o

recurso foi deferido. 2.2. Documento enviado pela Profa. Vanessa PetreMi Correa,

solicitando revisao da decisao do Colegiado do PPGE de indeferimento da solicitacao da

discente Vanessa de Paula Pereira de dilacao de prazo para defesa de Tese de Doutorado -

0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damascene informou que a docente do PPGE, Profa. Dra,

Vanessa Petrelli Correa, enviou pedido de revisao da decisao do Colegiado de indeferir a

solicitacao de 02 meses de dilacao de prazo para defesa de Tese de Doutorado da discente

Vanessa de Paula Pereira. 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damascene repassou aos membros do

Colegiado as informacSes sobre cancelamento de bolsa da FAPEMIG que obteve ao procurar

a PROPP, a FAPEMIG e o diretor de Pos-Graduacao Prof. Dr. Alexandre Walmott Borges,

informando as possiveis consequencias do atraso de um bolsista da FAPEMiG para a

conclusao da Dissertac.ao de Mestrado ou Tese de Doutorado. 0 Prof. Dr. Cleomar Gomes da

Silva votou contra a concessao da dilac.ao, o Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damascene se

absteve, e os outros membros do Colegiado votaram a favor da concessao de dilacao de

prazo de 01 mes. Portanto, a revisao solicitada pela Profa. Dra. Vanessa Petrelli Correa foi

deferida. 2.3. Solicitacao da discente Sidineia Maria de Souza de dilacao de prazo para

realizacao de defesa de Tese de Doutorado - 0 Prof, Dr. Aderbal Oliveira Damasceno

apresentou o pedido de 03 meses de dilacao de prazo para defesa de Tese de Doutorado da

discente Sidineia Maria de Souza. 0 Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva votou contra a

concessao da dilagao, e os outros tres membros do Colegiado presentes na sala de reuniao

votaram a favor. Portanto, a solicitacao de dilacao de prazo de 03 meses foi deferida. 2.4.

Solicitacao do discente Rodrigo Silva Mendonca de dilacao de prazo para realizacao de

defesa de Dissertacao de Mestrado - 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damasceno apresentou o

pedido de 03 meses de dila§ao de prazo para defesa de Dissertacao de Mestrado do discente
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Rodrigo Silva Mendonca. Por unanimidade, o Colegiado aprovou a dilacao de prazo de 01

mes, 2.5, SoiiCitacao do discente Heldrino Joteminga Correia para qualifica$ao do Projeto

de Mestrado, sem o cumprimento exame de proficiencia em lingua estrangeira - 0 Prof. Dr.

Aderbal Oliveira Damascene apresentou a solicitacao do discente Heldrino Jotmeninga

Correia para a realizacao do Exame de Qualificacao sem o cumprimento do exame de

proficiencia em lingua estrangeira. Aprovado por unanimidade. 2.6. Declaracao da Sra.

Michelle da Silva Borges de que nao ira solicitar a renovacao da bolsa de pos doutorado do

Programa Nacional de Pos Doutorado da CAPES (PNPD/CAPES) e providencias para

realizacao de processo seletiuo relative ao PNPD/CAPES - 0 Prof. Dr. Aderbal Oliveira

Damascene informou que a bolsista de pos doutorado da PNPD/CAPES, Michelle da Silva

Borges, nao ira solicitar a renovacao da bolsa por ter sido aprovada em um concurso no qual

tomara posse em breve. Dessa forma sera necessario lancar novo edital para selecionar urn

novo bolsista. O Colegiado decidiu, por unanimidade, que deve ser mantido o padrao

utilizado no ultimo edital relative ao PNPD/CAPES. Nada mais a tratar, as dezessete horas e

trinta e cinco minutos foi encerrada a reuniao e, para constar, lavrei esta que, apos lida e

aprovada, sera assinada por mim, Camila Lima Bazani, na qualidade de Secretaria, pelo

Presidente e pelos Conselheiros. Uberlandia, 21 de Janeiro de 2015, / -s.
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