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ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de 2018, às 14 horas em sua Sede na Av. João Naves de Ávila, nº
2121, Bloco 1J, sala 1J232, h�p://www.ie.ufu.br/ - ppge@ufu.br - Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG,
realizou-se a 2ª Reunião ordinária do Colegiado do PPGE da Universidade Federal de Uberlândia, sob a
Presidência do Prof. Cleomar Gomes da Silva e com o comparecimento dos professores membros do
Colegiado: Ana Paula Macedo de Avellar, Carlos Cesar Santejo Saiani, Flávio Vilela Vieira, Niemeyer Almeida
Filho e do representante discente, Luiz Gustavo Fernandes Sereno. 1. Informes: 1.1) O Prof. Cleomar
informou que a Capes acaba de lançar o edital do Prêmio Capes de Tese 2018. Dessa forma, ele informou
que cons�tuirá uma comissão, composta pelos Professores do IERI Marcelo Castro (presidente), Marcelo
Loural e Pedro Evangelista, para fazer uma pré-seleção da Tese do PPGE defendida em 2017 que par�cipará
do prêmio. 1.2) O Prof. Cleomar informou que já tem cerca de 20 dias que o PPGE recebeu em torno de R$
25.000,00 referente ao PROAP 2018. O Prof. Cleomar sugeriu des�nar aproximadamente R$ 5.000,00 para
tradução de ar�gos de docentes do PPGE. Todos os membros do Colegiado concordaram. Os Professores
Carlos e Niemeyer ques�onaram acerca dos critérios, dado que com esse valor será possível realizar a
tradução de no máximo três ar�gos. O primeiro critério definido pelos membros do Colegiado é que o ar�go
a ser traduzido deve estar num nível condizente com o estrato A do Qualis Capes, sendo que este julgamento
cabe ao próprio docente. Além disso, o docente deve estar disposto a custear a revisão do inglês por sites
específicos para esse fim. Também será levada em conta a ordem de solicitação para tradução dos ar�gos,
caso haja mais ar�gos que recurso disponível.  O Prof. Cleomar ainda ressaltou que, dados os prazos e
trâmites da UFU, precisará ser definida uma data limite para o envio desses ar�gos, provavelmente em
meados de junho, para que não ocorra o que aconteceu com a tradução do site do PPGE.  O Prof. Cleomar
informou que em 2017, mesmo com o prazo já esgotado para solicitar esse �po de serviço, ele conseguiu na
Reitoria, com o Prof. Clésio Xavier, uma autorização para realizar solicitar o serviço de tradução do site do
PPGE fora do prazo, contudo, a empresa vencedora dentre as que apresentaram orçamento para execução
do serviço, não aceitou a proposta da UFU quanto ao pagamento. Dessa forma, a tradução foi feita pelo
próprio Prof. Cleomar. Na oportunidade, os membros do Colegiado elogiaram o site e agradeceram o Prof.
Cleomar pelo empenho em melhorar o site do Programa.  1.3) O Prof. Cleomar informou que as professoras
que ministrariam as palestras nos dias 06 e 20 de junho para o PPGE, Professoras Vanessa Val e Ana Maria,
respec�vamente, por mo�vos pessoais, desis�ram. Desse modo, ele tentou fazer a subs�tuição e conseguiu
apenas alocar a Doutoranda da FEA-RP USP, Lívia Melo, para ministrar a palestra no dia 06/06. Portanto, essa
será a úl�ma palestra do PPGE no 1º semestre de 2018. Além disso, o Prof. Cleomar informou que no dia
06/06 ele estará em reunião do CONPEP e, portanto, precisará de algum professor para acompanhar a
palestra da Lívia. Os professores Flávio e Niemeyer se dispuseram a par�cipar. 1.4) O Prof. Cleomar
comunicou que no final do mês de junho/2018 ele deixará a Coordenação e o Colegiado do PPGE pois em
julho ele viajará para fora do Brasil para fazer o seu pós-doutorado. Dessa forma, será necessário decidir se o
próximo coordenador será pro tempore ou efe�vo (com consulta eleitoral). O Prof. Niemeyer informou que é
costume no IERI manter o pro tempore pois as consultas eleitorais de todos os cargos no IERI ocorrem
simultaneamente, e caso a opção seja pelo efe�vo, isso será quebrado. Após algumas conversas, a Profa. Ana
Paula, que já é a coordenadora subs�tuta do PPGE, informou que já havia falado com todos os membros do
Colegiado e se dispôs a ser a coordenadora pro tempore do PPGE. Todos os membros do Colegiado
aprovaram. Assim, a Profa. Ana Paula informou que na primeira semana de julho convocará um Colegiado
ampliado para que seja definida a recomposição do Colegiado. Após essa definição, o nome escolhido para
recompor o Colegiado será levado à reunião do CONSIERI para que a decisão seja ra�ficada. 1.5) O Prof.
Cleomar informou que realizou a soma de pontos das publicações dos docentes do PPGE de 2017 até maio
de 2018, incluindo ar�gos aceitos para publicação. O Prof. Cleomar informou que a soma totaliza em torno
de 2600 pontos, resultado que o deixou surpreso posi�vamente pois é um resultado até melhor do que o
realizado no quadriênio passado para o mesmo período (cerca de 1 ano e meio). Contudo, o Prof. Cleomar



ressaltou que, infelizmente, boa parte dessa pontuação é proveniente das publicações do Prof. Fábio Terra
que, atualmente, é professor colaborador do Programa. Além disso, ainda são poucas publicações no estrato
A do Qualis Capes, ou B1 internacional.  Após os informes, o Prof. Cleomar Gomes solicitou a inclusão de
três pontos de pauta, a serem deliberados antes dos processos de solicitação de aproveitamento de
créditos: i) nova solicitação de dilação de prazo para defesa de Tese de Doutorado da discente Nathália
Bizinoto Silva; ii) solicitações de ajuda de custos de discentes; iii) discussão sobre o descredenciamento do
PPGE da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR) 
que já havia sido deliberado pelo Colegiado anterior em março de 2016, conforme ata da 1ª reunião
ordinária de 2016 do Colegiado do PPGE. A inclusão dos três pontos de pauta foi aprovada por
unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1. Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária de 2018 (Processo SEI Nº
23117.023671/2018-74) - O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva relembrou aos membros do Colegiado os
pontos de pauta da ata da 1ª reunião ordinária de 2018, informando que a mesma está disponível no sistema
SEI, e que deverá ser assinada eletronicamente. Aprovada por unanimidade. 2.2. Alocação de orientações
alunos ingressantes - Turma 2018/1  - O Prof. Cleomar informou que passou todo o mês de maio organizando
a alocação de orientações dos alunos ingressantes em 2018 de modo a manter um equilíbrio no número de
orientações para os docentes. O Prof. Cleomar informou que a�ngiu o obje�vo pretendido e, com exceção
apenas dos Prof. Clésio Xavier e Prof. Fábio Terra, pelo menos um aluno foi alocado para cada docente. Dessa
forma, o Prof. Cleomar agradeceu aos docentes pelo auxílio para que essa alocação fosse possível dessa
maneira. Os professores Flávio e Niemeyer sugeriram para as próximas alocações que haja a possibilidade de
o docente fazer um ranking de suas preferências de orientação. O Prof. Flávio ressaltou que quando um
terceiro aluno lhe procurou ele já não atendeu, pois já havia conversado com os dois primeiros que estavam
sem temas e gostaram dos temas propostos por ele. Ele acredita que pode ter perdido a oportunidade de
conhecer um aluno que talvez já �vesse um tema próximo às pesquisas dele. O Prof. Niemeyer informou que
a forma de alocação do PPGRI não é interessante pois, embora seja alocado pelo menos um aluno para cada
docente, não é levada em conta a preferência de aluno e professor, e nem se faz uma análise prévia dos
temas de interesse de pesquisa do discente, o que pode trazer prejuízos futuros. O representante discente
Luiz Gustavo informou que o seu entendimento na época que ingressou, e que inclusive passou para a turma
atual, foi o de conversar com os professores, mas que a decisão final seria do Colegiado. Contudo, ele
informou que em sua turma alguns ainda confundiram. O Prof. Carlos Saiani acredita que o problema na
alocação está não só na questão de os alunos já o conhecerem e, portanto, grande parte procurá-lo para
orientação, mas também pelo problema da vinculação dos temas. Ele sugeriu que a alocação seja feita por
“rodadas”, pois isso evitaria até o constrangimento para o aluno de procurar alguns professores. Além disso,
ele concorda também com os professores Flávio e Niemeyer em ter um momento em que o docente
expresse suas preferências de alocação e, por isso, acredita que o uso das “rodadas” seja interessante. O
Prof. Cleomar diz que buscou saber como funciona em outros lugares, e em um dos que ficou sabendo, a
alocação acontecia por área/linha de pesquisa. Entretanto, o coordenador da ins�tuição o informou que isso
também não funcionou. A Profa. Ana Paula concordou com a sugestão do Prof. Carlos Saiani em implementar
“rodadas” para a alocação, e sugeriu pensar numa temporalidade anterior para que discentes com temas
definidos já pudessem ser alocados, ficando para uma segunda rodada aqueles alunos ainda com indefinição
de tema de pesquisa. Após as discussões, o Prof. Cleomar apresentou a alocação de orientações dos alunos
ingressantes em 2018. Aprovada por unanimidade. 2.3 Deliberação 2ª fase de seleção ProAfri 2018  -  O Prof.
Cleomar relembrou que a deliberação do Colegiado do PPGE em janeiro de 2018 foi a de aprovar a
par�cipação do PPGE no Programa ProAfri, que é o Programa para professores universitário de Moçambique.
No caso, a decisão foi pela concessão de uma bolsa para o curso de Mestrado para o eventual aluno
selecionado para ingresso em 2019. O Prof. Cleomar informou que apenas os Programas de Pós-Graduação
da Economia e da Odontologia aderiram ao Programa e, nesse momento, estamos na segunda fase de
seleção. O Prof. Cleomar informou que, para essa segunda fase, recebeu uma planilha da PROPP na qual
constam os interessados no PPGE. Entretanto, há um interessado para o Curso de Mestrado e um
interessado para o Curso de Doutorado, embora o PPGE não tenha deliberado por conceder bolsa para aluno
do Doutorado. Assim, os membros do Colegiado, por unanimidade, deliberaram por aprovar o candidato ao
Curso de Mestrado Moises Albino Nhanombe, dando prosseguimento ao processo de seleção para eventual
inclusão do candidato supracitado no programa de Mestrado do PPGE na turma de 2019. Quanto ao
candidato interessado no Curso de Doutorado, Abú Adamo Bacar, os membros do Colegiado, por
unanimidade, deliberaram que, caso a PROPP ou os outros órgãos responsáveis pelo ProAfri, tenham alguma
bolsa adicional para conceder para o candidato ao curso de Doutorado, eles não se opõem ao
prosseguimento da seleção deste referido candidato. Na oportunidade, o Prof. Cleomar informou que os



alunos que ingressam no PPGE por meio desses programas não estão sujeitos às regras para os alunos
bolsistas. Eles têm o direito de permanecer com a bolsa pelo tempo do curso, 24 ou 48 meses. Além disso, o
Prof. Cleomar também informou que para os alunos que entram em contato solicitando carta de aceite,
geralmente para par�ciparem do Programa PEC-PG, é solicitada a eles uma lista de documentos, incluindo
um projeto e uma prova a ser feita à distância. 2.4 Deliberação DINTER Unimontes  - O Prof. Cleomar
informou aos membros do Colegiado que recebeu de uma ex-aluna do Curso de Doutorado, Sidinéia Souza,
uma mensagem sobre a possibilidade de o PPGE abrir um DINTER na Unimontes, em Montes Claros, e
informou que respondeu a ela que precisaria inicialmente pautar em reunião do Colegiado do PPGE. O Prof.
Cleomar informou que este é um curso como se fosse outro, e que embora do ponto de vista micro é um alto
custo, do ponto de vista macro é muito importante para a UFU. Além disso, ele informou que já havia
conversado com a Profa. Vanessa, diretora do IERI na época, e que atualmente conversou com o Prof.
Wolfgang, diretor pro tempore do IERI. O Prof. Wolfgang informou que isto pode ser pautado no CONSIERI no
momento que o Colegiado do PPGE achar per�nente. O Prof. Niemeyer acredita que abrir um DINTER é
bastante importante para o PPGE, entretanto, ressaltou ser necessário verificar quais são, de fato, os
bene�cios. O Prof. Flávio acredita que não há um bene�cio pessoal, e que é preciso saber da disponibilidade
do corpo docente. O Prof. Flávio também afirmou que é necessário pensar no cole�vo do IERI pois já existe
uma assimetria entre docentes do PPGE e outros docentes do IERI. O Prof. Carlos Saiani ressaltou que a
abertura de um DINTER implica em aumento em horas/aula para todos os docentes do IERI e não só do
PPGE, por isso, a importância dessa decisão no CONSIERI. A Profa. Ana Paula informou que, a princípio, não
se opõe, entretanto, afirmou que é necessário avançar para obter outras informações e conhecer mais os
procedimentos. Dessa forma, o Colegiado do PPGE aprovou, por unanimidade, iniciar as conversas sobre a
possível implementação de um DINTER na Unimontes. 2.5 Composição da comissão permanente para o
acompanhamento e fiscalização das ações afirma�vas (cotas)  - O Prof. Cleomar informou aos membros do
Colegiado que, conforme Resolução 06/2017, do CONPEP, o PPGE precisa ins�tuir uma comissão
permanente para o acompanhamento e fiscalização das ações afirma�vas no âmbito do processo de seleção
de alunos regulares e alunos especiais para o Curso de Mestrado e Doutorado em Economia – Turma 2019/1.
Assim, ele propõe que a comissão seja composta pelos Professores Doutores Vanessa da Costa Val Munhoz
(presidente), Ana Maria de Paiva Franco e Soraia Aparecida Cardozo como membros �tulares; e pelo
Professor Doutor Marcelo Araújo Castro como membro suplente. Aprovado por unanimidade. 2.6 Solicitação
de dilação de prazo para defesa da Tese de Doutorado – discente Nathália Bizinoto Silva   - O Prof. Dr.
Cleomar apresentou o novo pedido de dilação de prazo para defesa de Tese de Doutorado da discente
Nathália Bizinoto Silva, no qual solicita mais três meses. O Prof. Cleomar relembrou aos membros do
Colegiado que na 1ª reunião extraordinária de 2018 do Colegiado do PPGE foi aprovada a dilação de prazo de
três meses, assim, o prazo para a defesa de Tese de Doutorado da discente se esgota ao final de maio/2018.
O Prof. Cleomar ressaltou que a discente Nathália foi bolsista CAPES e, portanto, caso não defenda sua Tese
de Doutorado, o PPGE precisará no�ficá-la, além de informar à CAPES que a defesa não foi realizada dentro
do prazo máximo, 54 meses, tendo a aluna que devolver à CAPES os valores das bolsas recebidas. A discente
e a professora orientadora, Vanessa Petrelli, alegam no novo pedido que a pesquisa tem avançado, mas dado
os efeitos dos medicamentos, o andamento se deu de forma mais lenta. Tanto a discente quanto a
orientadora acreditam que é possível realizar a defesa da Tese em agosto/2018. Por unanimidade, o
Colegiado do PPGE aprovou a solicitação de dilação de prazo por mais três meses. Assim, a defesa da Tese de
Doutorado da discente Nathália Bizinoto Silva deverá ocorrer até o dia 30 de agosto de 2018. Na
oportunidade, o Prof. Carlos Saiani solicitou que haja uma coerência interna na concessão de dilação. A
Profa. Ana Paula informou que nos úl�mos casos analisados houve sim tal coerência e que os pedidos foram
avaliados individualmente. 2.7 Solicitações de ajudas de custos - O Prof. Cleomar informou aos membros do
Colegiado que como já tem sido o usual aprovar pelo Colegiado, o PPGE tem concedido aos discentes apenas
diárias num valor em torno de R$500,00 para o aluno que for apresentar trabalho em reuniões cien�ficas e
de maior importância para a área de Economia, como é o caso dos eventos da ANPEC, AKB, SEP, SOBER,
dentre outros de mesma representa�vidade. Além disso, o Prof. Cleomar informou que por orientações da
PROPP não devemos conceder passagens aos alunos nesse momento. A secretária, Camila, informou que a
orientação se deve ao fato de o aluno não possuir enquadramento legal no sistema de concessão, eles são
cadastrados como colaboradores eventuais. Assim, caso o Colegiado delibere pela aprovação dos pedidos,
por enquanto não poderemos conceder passagens. Após essa explicação inicial, o Prof. Cleomar apresentou
aos membros do Colegiado as solicitações de ajudas de custos enviadas por discentes do PPGE para
par�cipação em eventos nos quais apresentarão trabalhos, sendo: i) Welber Tomás de Oliveira: o discente
solicitou diárias, passagens e inscrição para apresentar trabalho no 56º Congresso da SOBER que ocorrerá



em Campinas entre os dias 29 de julho e 01 de agosto de 2018. Por unanimidade, o Colegiado deliberou pela
concessão de 03 diárias; ii) Patrick Leite Santos: o discente solicitou diárias, passagens e inscrição para
apresentar trabalho no 56º Congresso da SOBER que ocorrerá em Campinas entre os dias 29 de julho e 01 de
agosto de 2018. Por unanimidade, o Colegiado deliberou pela concessão de 03 diárias. iii) Anderson
Henrique dos Santos Araujo: o discente solicitou diárias para apresentar trabalho no VI Encontro de
Desenvolvimento e Meio Ambiente que ocorrerá em Recife entre os dias 05 e 07 de junho de 2018. Por
unanimidade, o Colegiado do PPGE deliberou por indeferir a solicitação do discente por não ser um dos
eventos (reuniões cien�ficas) definidos como prioridades para custear. iv) Antônio Paulo da Silva Mesquita
Junior: o discente solicitou diárias e passagem para apresentar trabalho no YSI La�n America Convening que
ocorrerá em Buenos Aires entre os dias 17 e 21 de julho de 2018. Por unanimidade, o Colegiado do PPGE
deliberou por indeferir a solicitação do discente por não ser um dos eventos (reuniões cien�ficas) definidos
como prioridades para custear, além da escassez de recursos para custear viagens internacionais em que as
diárias são concedidas em dólares. 2.8 Discussão acerca do descredenciamento do PPGE da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR)  – O Prof. Cleomar
informou aos membros do Colegiado que no dia 02 março de 2016, na 1ª reunião ordinária de 2016 do
Colegiado do PPGE, que era composto pelos professores Cleomar Gomes, Aderbal Damasceno, Guilherme
Jonas, Marisa Botelho, Niemeyer e pelo representante discente Wander Marcondes, foi aprovado por
unanimidade o descredenciamento do PPGE da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional (ANPUR). O Prof. Cleomar ressaltou que naquele momento a aprovação do
descredenciamento se deu pela falta de recursos para custear essa despesa, que corresponde a uma
anuidade de R$ 1.000,00, além da falta de professores do PPGE a�vos nessa associação e que façam parte
dessa linha de pesquisa. Depois de aprovado o descredenciamento pelo Colegiado, o Sr. Rodrigo Simões,
presidente da ANPUR na época, foi ques�onado pelo PPGE quanto ao procedimento para efe�var esse
descredenciamento. O presidente respondeu que o descredenciamento ocorreria após o Programa ficar 3
anos inadimplentes. O Prof. Cleomar ressaltou que nunca foi enviado ao PPGE um comunicado atestando o
descredenciamento do Programa. Após o esclarecimento de como se deu a deliberação pelo
descredenciamento, o Prof. Cleomar informou que no dia 17 de maio de 2018, o diretor do IERI, Prof.
Wolfgang Lenk, ques�onou a secretaria do PPGE sobre esse descredenciamento. A secretária Camila explicou
a ele que foi uma decisão do Colegiado em 2016. O Prof. Wolfgang informou que essa era uma situação
muito grave, solicitou a ata da reunião do Colegiado do PPGE na qual houve essa deliberação e disse que o
IERI faria esse pagamento pois havia professores do IERI (Eduardo, Humberto e Soraia) que possuem
a�vidades nessa associação e que o ques�onaram quanto ao descredenciamento/inadimplência do PPGE.
Além disso, ele solicitou à secretaria do PPGE o contato da ANPUR para conseguir uma extensão de prazo
para que o IERI realizasse o pagamento das anuidades em atraso. Após solicitar esclarecimentos da
secretaria do PPGE, o Prof. Wolfgang procurou o Prof. Cleomar para saber sobre esse descredenciamento. O
Prof. Cleomar reafirmou que foi uma deliberação do Colegiado em 2016 e novamente explicou a ele os
mo�vos. O Prof. Wolfgang solicitou ao Prof. Cleomar que na próxima reunião do Colegiado do PPGE, os
professores supramencionados que possuem a�vidades na ANPUR fossem chamados para que fosse
explicado a eles o mo�vo desse descredenciamento. O Prof. Cleomar disse a ele que não faria isso e reiterou
que era uma decisão já ra�ficada pelo do colegiado do PPGE. O Prof. Flávio afirmou que não faz sen�do o
PPGE se credenciar novamente à ANPUR dado que não há professores do PPGE a�vos nessa linha de
pesquisa. Todos os membros do atual colegiado concordaram com a deliberação aprovada no Colegiado
anterior e reiteraram a decisão de manter o descredenciamento do PPGE. Contudo, o Prof. Niemeyer
afirmou que se o descredenciamento ainda não �ver sido efe�vado pela ANPUR ele concorda em fazer essa
discussão no Conselho do IERI. Entretanto, ele também concorda que esse ques�onamento do Prof.
Wolfgang foi feito de forma inapropriada pois a decisão de manter ou não o PPGE credenciado à ANPUR cabe
ao Colegiado do PPGE. O Prof. Cleomar informou que também não veria problema em levar a discussão até o
Conselho, assim como não teria problema em conversar informalmente com os professores vinculados à
associação, mas não num âmbito de uma reunião de colegiado. O Prof. Cleomar também ressaltou que não
se deve ficar olhando para trás em busca do que foi feito e ques�onando se foi certa ou errada determinada
decisão, mas sim olhar para frente e ver o que é possível ser feito a par�r de agora. O Prof. Niemeyer se
pron�ficou a ser o intermediário da decisão do Colegiado do PPGE e conversar com o Prof. Wolfgang sobre
essa questão, explicando também a ele que a secretaria do PPGE não está ligada diretamente à diretoria do
IERI, que há uma chefia imediata que é a coordenação do PPGE, e que isto precisa sempre ser observado. A
Profa. Ana Paula acredita que os colegas que ques�onaram o Prof. Wolfgang sobre o descredenciamento não
querem causar qualquer mal-estar.  Para a Profa. Ana Paula é necessário reafirmar a posição do Colegiado



quanto ao descredenciamento pela falta de recursos e pela ausência de docente e/ou alunos vinculados à
linha, além de ressaltar que o colegiado do PPGE tem autonomia para as tomadas de decisões rela�vas à
pós-graduação. Assim, o Prof. Niemeyer ficou encarregado de passar para o Prof. Wolfgang a decisão do
Colegiado e informar que, caso ele queira, o Prof. Cleomar pode formalizar a decisão num documento
des�nado à direção do IERI. O Prof. Niemeyer reafirmou que conversará então sobre a manutenção da
posição do Colegiado, mas informando que as portas não estão fechadas. Assim, caso o IERI considere
relevante o credenciamento à ANPUR e se disponibilize a pagar, que leve ao Conselho do IERI. A Profa. Ana
Paula solicitou que se o Prof. Wolfgang optar por manter o credenciamento, que seja enviado um documento
ao PPGE formalizando este pedido e explicitando como se dará o pagamento. O Prof. Cleomar solicitou que
se a opção do Conselho do IERI for por manter o credenciamento, que primeiramente busque na ANPUR
uma forma de manter o IERI como um todo filiado e não o PPGE, pois caso contrário, a cobrança de
pagamento da anuidade con�nuará chegando para o PPGE. 2.9 Solicitação para aproveitamento de créditos
- discente: Ta�ana Silveira Camacho - relator: Prof. Cleomar Gomes da Silva (Processo SEI Nº
23117.028180/2018-10) - A requerente Ta�ana Silveira Camacho protocolou em 19/04/2018 pedido de
equivalência de créditos referente às disciplinas PECC1001 Macroeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos) e
PECC1002 Microeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos), cursadas como aluna especial no Curso de Doutorado em
Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Como a
requerente cursou as disciplinas no PPGE, conforme aprovado pelo Colegiado em reunião passada, não há
mais a necessidade de designar relator. Assim, o Prof. Cleomar trouxe o processo para o Colegiado verificar.
Aprovado por unanimidade o pedido de equivalência de 08 créditos, nas disciplinas PECC1001
Macroeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos) e PECC1002 Microeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos), no Curso de
Doutorado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de
Uberlândia. 2.10 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Benito Adelmo Salomão Neto -
relator: Prof. Cleomar Gomes da Silva (Processo SEI Nº  23117.033232/2018-70)  - O requerente Benito
Adelmo Salomão Neto protocolou em 14/05/2018 pedido de equivalência de créditos referente às disciplinas
PECC1001 Macroeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1002 Microeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos),
PECC1004 Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1005
Estado e Polí�cas Públicas (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1031 Métodos Quan�ta�vos Aplicados II (C.H. 60h – 4
créditos) e PECC1036 Tópicos Especiais em Economia Aplicada II (C.H. 60h – 4 créditos), cursadas como aluna
regular no Curso de Mestrado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade
Federal de Uberlândia. Como o requerente cursou as disciplinas no PPGE, conforme aprovado pelo Colegiado
em reunião passada, não há mais a necessidade de designar relator. Assim, o Prof. Cleomar trouxe o
processo para o Colegiado verificar. Aprovado por unanimidade o pedido de equivalência de 24 créditos, nas
disciplinas PECC1001 Macroeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1002 Microeconomia I (C.H. 60h – 4
créditos), PECC1004 Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro (C.H. 60h – 4 créditos),
PECC1005 Estado e Polí�cas Públicas (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1031 Métodos Quan�ta�vos Aplicados II
(C.H. 60h – 4 créditos) e PECC1036 Tópicos Especiais em Economia Aplicada II (C.H. 60h – 4 créditos), no
Curso de Doutorado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de
Uberlândia. 2.11 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Flávia Félix Barbosa - relator: Prof.
Flávio Vilela Vieira (Processo SEI Nº  23117.024780/2018-17)  - A requerente Flávia Félix Barbosa protocolou
em 10/04/2018 pedido de equivalência de créditos referente às seguintes disciplinas cursadas no Programa
de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo: Polí�ca Monetária e Fiscal (4
créditos), Econometria (4 créditos), Macroeconomia (4 créditos), Economia Brasileira (4 créditos), Sistemas
de Inovação e Desenvolvimento (4 créditos) e Microeconomia (4 créditos). Verificou-se a correspondência
entre os conteúdos das disciplinas Polí�ca Monetária e Fiscal (4 créditos), Econometria (4 créditos),
Macroeconomia (4 créditos), Economia Brasileira (4 créditos) e Sistemas de Inovação e Desenvolvimento (4
créditos) e os conteúdos das disciplinas PECC1011 Macroeconomia II (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1034
Econometria Aplicada (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1001 Macroeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos), PECC1004
Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro (C.H. 60h – 4 créditos) e PECC1022 Economia
Industrial e da Tecnologia (C.H. 60h – 4 créditos), do Curso de Doutorado em Economia do PPGE/UFU. A
discente solicitou, ainda, dispensa na realização da disciplina PECD 1037 Estágio Docência na Graduação I por
ter exercido o cargo de professora subs�tuta na Universidade Federal dos Vales do Jequi�nhonha e Mucuri.
Além disso, a discente solicitou a dispensa dos Exames de Proficiência em Língua Inglesa e Língua Espanhola
por ter realizado os Exames de Proficiência em Compreensão de Língua Estrangeira do Núcleo de Línguas da
Universidade Federal do Espírito Santo. O relator, Prof. Dr. Flávio Vilela Vieira, em consonância com a
Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Economia do Ins�tuto de



Economia da Universidade Federal de Uberlândia, foi de parecer favorável à equivalência de 20 créditos,
além da dispensa na realização das disciplinas PECD 1037 Estágio Docência na Graduação I, PECC 1040
Proficiência em Língua Estrangeira I e PECD 1041 Proficiência em Língua Estrangeira II, no Curso de
Doutorado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de
Uberlândia. O relator foi de parecer desfavorável à equivalência da disciplina Microeconomia (4 créditos)
com a disciplina PECC1002 Microeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos) e da disciplina Econometria (4 créditos)
com a disciplina PECC1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I (C.H. 60h – 4 créditos). Aprovado por
unanimidade. 2.12 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Anderson Henrique dos Santos
Araújo - relator: Prof. Niemeyer Almeida Filho (Processo SEI Nº  23117.023800/2018-24)  - O requerente
Anderson Henrique dos Santos Araújo protocolou em 05/04/2018 pedido de equivalência de créditos
referente às seguintes disciplinas cursadas no Curso de Mestrado em Economia Aplicada da Universidade
Federal de Alagoas: Econometria I (60h) e Economia Brasileira (45h). Verificou-se a correspondência parcial
entre o conteúdo da disciplina Economia Brasileira (45h) e o conteúdo da disciplina PECC 1004 - Problemas
Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro (4 créditos - carga horária 60h), do Curso de Doutorado em
Economia do PPGE/UFU. O relator, Prof. Dr. Niemeyer Almeida Filho, em consonância com a Resolução Nº
002/2014, do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Economia do Ins�tuto de Economia da
Universidade Federal de Uberlândia, foi de parecer favorável à equivalência parcial do conteúdo da disciplina
Economia Brasileira (45h) com a disciplina PECC 1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento
Brasileiro (4 créditos - carga horária 60h), sujeita à complementação de 1 crédito para totalizar 60 h, no
Curso de Doutorado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de
Uberlândia. O relator foi de parecer desfavorável à equivalência da disciplina Econometria I (60h) com a
disciplina PECC1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I (C.H. 60h – 4 créditos). Aprovado por unanimidade.
2.13 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Anderson Henrique dos Santos Araújo -
relator: Prof. Niemeyer Almeida Filho (Processo SEI Nº  23117.032074/2018-31)  - O requerente Anderson
Henrique dos Santos Araújo protocolou em 08/05/2018 pedido de aproveitamento de créditos referente às
seguintes disciplinas cursadas no Curso de Mestrado em Economia Aplicada da Universidade Federal de
Alagoas: Inovação, Compe��vidade Sistêmica e Desenvolvimento (45h) e Economia e Desenvolvimento
Regional (45h). O relator, Prof. Dr. Niemeyer Almeida Filho, em consonância com a Resolução Nº 002/2014,
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Economia do Ins�tuto de Economia da Universidade
Federal de Uberlândia, verificou que “as disciplinas em referência não têm equivalência nas disciplinas do
PPGE, mas estão dentro da abrangência temá�ca do programa, de modo que podem ter seus créditos
aproveitados. Ambas são disciplinas de 3 créditos cada, totalizando 6 créditos”. Aprovado por unanimidade.
2.14 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Luana Naves Ferreira Silva - relatora: Profa.
Ana Paula Macedo de Avellar (Processo SEI Nº  23117.022167/2018-57)  – A relatora, Profa. Ana Paula
Macedo de Avellar, solicitou a re�rada deste ponto de pauta. Aprovado por unanimidade. 2.15 Solicitação
para aproveitamento de créditos - discente: Daisy Caroline Nascimento Pereira - relatora: Profa. Ana Paula
Macedo de Avellar (Processo SEI Nº  23117.033250/2018-51)  - A requerente Daisy Caroline Nascimento
Pereira protocolou em 14/05/2018 pedido de equivalência de créditos referente às seguintes disciplinas
cursadas no Curso de Mestrado em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte:
Macroeconomia (4 créditos), Economia Regional (4 créditos) e Métodos Quan�ta�vos (4 créditos). A
requerente solicitou, ainda, o aproveitamento de créditos das seguintes disciplinas cursadas no Curso de
Mestrado em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Desigualdades Sociais, Exclusão
Social e Segregação Sócio-Espacial (3 créditos – C.H.: 45 horas), Globalização, Trabalho e Sociedade em
Transformação (3 créditos – C.H.: 45 horas), Seminário de Dissertação (2 créditos - C.H.: 30 horas) e
Microeconomia (4 créditos – C.H.: 60 horas). Verificou-se a correspondência entre os conteúdos das
disciplinas Macroeconomia (4 créditos) e Economia Regional (4 créditos) e os conteúdos das disciplinas PECC
1001 – Macroeconomia I (4 créditos – C.H.: 60 horas)  e PECC 1015 – Teorias e Problemas das Diversidades
Regionais (4 créditos – C.H.: 60 horas), do Curso de Doutorado em Economia do PPGE/UFU. A relatora, Profa.
Dra. Ana Paula Macedo de Avellar, em consonância com a Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Economia do Ins�tuto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia,
foi de parecer favorável à equivalência de 08 créditos referentes às disciplinas PECC 1001 – Macroeconomia I
(4 créditos – C.H.: 60 horas) e PECC 1015 – Teorias e Problemas das Diversidades Regionais (4 créditos – C.H.:
60 horas). Além disso, a relatora foi de parecer favorável ao aproveitamento de 06 créditos referentes às
disciplinas Desigualdades Sociais, Exclusão Social e Segregação Sócio-Espacial (3 créditos – C.H.: 45 horas),
Globalização e Trabalho e Sociedade em Transformação (3 créditos – C.H.: 45 horas). A relatora foi de parecer
desfavorável à equivalência da disciplina Microeconomia (4 créditos) com a disciplina PECC1002



Microeconomia I (C.H. 60h – 4 créditos) e da disciplina Métodos Quan�ta�vos (4 créditos) com a disciplina
PECC1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I (C.H. 60h – 4 créditos). A relatora também foi de parecer
desfavorável ao aproveitamento de créditos da disciplina Seminário de Dissertação (2 créditos - C.H.: 30
horas). Aprovado por unanimidade. 2.16 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Kayo
Cícero Quirino de Souza - relator: Prof. Carlos Cesar Santejo Saiani (Processo SEI Nº  23117.023729/2018-
80)  - O relator, Prof. Carlos Cesar Santejo Saiani, solicitou a re�rada deste ponto de pauta. Aprovado por
unanimidade. 2.17 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Raphael Rodrigues de Oliveira -
relator: Prof. Carlos Cesar Santejo Saiani (Processo SEI Nº  23117.031662/2018-57)  - O relator, Prof. Carlos
Cesar Santejo Saiani, solicitou a re�rada deste ponto de pauta. Aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual, para constar, eu, Camila Lima Bazani, na qualidade de Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Vilela Vieira, Conselheiro(a), em 18/06/2018, às 14:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Niemeyer Almeida Filho, Conselheiro(a), em 19/06/2018, às
11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Gustavo Fernandes Sereno, Conselheiro(a), em
19/06/2018, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Cesar Santejo Saiani, Conselheiro(a), em 19/06/2018,
às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Macedo de Avellar, Conselheiro(a), em
19/06/2018, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cleomar Gomes da Silva, Presidente, em 19/06/2018, às
15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Lima Bazani, Secretário(a), em 19/06/2018, às 15:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0527454 e o
código CRC E5E9C5AB.
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