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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de 2018, às 16 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 extraordinária do Colegiado do PPGE da Universidade Federal de Uberlândia, sob a
Presidência da Profa. Ana Paula Macedo de Avellar e com o comparecimento dos professores membros do
Colegiado: Carlos Cesar Santejo Saiani, Flávio Vilela Vieira, Michele Polline Veríssimo e do representante
discente, Luiz Gustavo Fernandes Sereno. A ausência do Conselheiro Niemeyer Almeida Filho foi
devidamente jus�ficada. Antes de iniciar a reunião os membros do Colegiado deram as boas-vindas à Profa.
Michele pelo seu ingresso no Colegiado do PPGE.  1. Ordem do dia. 1.1. Recurso interposto pelo discente
Vinícius Souza Morais (Processo SEI Nº 23117.058501/2018-19) - A Profa. Ana Paula informou aos membros
do Colegiado que após avaliação do desempenho dos discentes do PPGE, realizada no início de agosto, após
o lançamento das notas pelos docentes, verificou que o discente do Curso de Mestrado Vinícius Souza
Morais obteve coeficiente de rendimento global (CR) inferior a 2,5, sendo esta uma situação estabelecida no
Art. 65, da Resolução nº 01/2007 do CONPEP, que aprova o Regulamento do PPGE, para o desligamento do
aluno. Após essa verificação, a Profa. Ana Paula buscou orientações na PROPP sobre como proceder. Assim,
em 22 de agosto de 2018 foi enviada ao discente uma carta comunicando que seria solicitado o registro de
seu desligamento do Curso de Mestrado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia,
conforme prevê o Art. 48 da Resolução nº 12/2008 do CONPEP, que estabelece as normas gerais dos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFU. O discente recebeu a carta em 24 de agosto de 2018,
conforme Aviso de Recebimento anexado ao processo. Conforme prevê o § 1º do Art. 48 da Resolução nº
12/2008 do CONPEP, desta decisão cabe recurso, a ser interposto no prazo de cinco dias. Em 29 de agosto de
2018 o discente protocolou para o Colegiado do PPGE um pedido de reconsideração, por meio do Processo
SEI Nº 23117.061126/2018-86 e também anexado ao Processo SEI Nº 23117.058501/2018-19. Assim, em 03
de setembro de 2018, por meio do Memorando SEI nº 22/2018/COLCPPGE/CPPGE/DIRIERI/IERI foi
designado relator deste Processo o Prof. Dr. Carlos Cesar Santejo Saiani. Inicialmente, o relator, Prof. Carlos
Saiani, apresentou as Resoluções que norma�zam o desligamento (Resolução nº 12/2008 do CONPEP e
Resolução nº 01/2007 do CONPEP, que aprova o Regulamento do PPGE) e a situação do aluno, informando
que o discente, ingressante em 2018/1, obteve conceito C nas três disciplinas cursadas, o que totaliza um CR
de 2.  Na sequência, o professor apresentou o pedido de reconsideração do discente e elencou todas as suas
jus�fica�vas e propostas para que o Colegiado pudesse acolher seu pedido de reconsideração, sendo: se
comprometer a assumir menos funções, sendo considerado pelo Prof. Carlos um argumento muito
qualita�vo e sem qualquer fundamentação norma�va; realizar novas avaliações das disciplinas, o que o Prof.
Carlos considera inviável devido aos prazos, por não ser favorável a interferir na autonomia dos professores e
por ser injusto com outros alunos que poderiam ter suas notas melhoradas;  ou ser avaliado somente ao final
do segundo semestre de 2018, o que o Prof. Carlos considera haver margem para diferentes interpretações.
O Prof. Carlos Saiani informou que por orientação da Profa. Ana Paula, buscou orientações e esclarecimentos
na Diretoria de Pós-Graduação da UFU. O professor relatou que em conversa com a Profa. Eloísa Amália
Vieira Ferro, a diretora considerou que a proposta de realizar novas avaliações não é per�nente e que dado
que o § 1º do Art. 34 da Resolução nº 12/2008 do CONPEP estabelece que o CR deve ser calculado após a
conclusão de cada período le�vo não há outra interpretação a não ser o desligamento quando essa situação
é verificada. A Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro informou ainda que o Colegiado tem autonomia para
deliberações, desde que dentro das normas do PROPP e do PPGE. O professor Carlos disse que respondeu a



ela que acredita haver uma dupla interpretação sobre a norma. Enquanto orientadora do discente, a Profa.
Ana Paula relatou que o discente é um aluno que tem inicia�va, que já apresentou uma versão preliminar de
seu projeto de dissertação. Entretanto, ela considera ser uma norma obje�va e que não cabe interpretação.
O representante discente Luiz Gustavo indagou sobre a autonomia do Colegiado para as deliberações quanto
ao desligamento de discentes e, ainda, ques�onou a imprecisão do sistema em permi�r que o aluno se
matricule normalmente para o próximo semestre. O representante discente entende que há dupla
interpretação na norma�va, e argumentou favoravelmente a manter o discente no Programa e fazer o novo
cálculo do CR ao final do segundo semestre de 2018. Os professores Flávio e Michele consideram que as
norma�vas são claras e que não há outro encaminhamento que não seja o desligamento. Após as discussões,
o Prof. Carlos Saiani informou que seu parecer é para que se efe�ve o desligamento do aluno Vinícius Souza
Morais do Curso de Mestrado do PPGE. Com três votos favoráveis (professores Carlos, Flávio e Michele), um
voto contrário (representante discente Luiz Gustavo) e uma abstenção (Profa. Ana Paula) foi aprovado o
desligamento do aluno. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, a Senhora 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 Ana Paula Macedo de Avellar, Presidente, em 10/09/2018, às
11:46, 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 10/09/2018, às 11:56,
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 Michele Polline Verissimo, Membro de Colegiado, em
10/09/2018, às 13:01, 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, Membro de Colegiado, em
10/09/2018, às 13:41, 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 Carlos Cesar Santejo Saiani, Membro de Colegiado, em
10/09/2018, às 14:00, 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 Flavio Vilela Vieira, Membro de Colegiado, em 10/09/2018,
às 14:47, 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 0697383 e o
código CRC E8B6BE39.

 
Referência: Processo nº 23117.062390/2018-37 SEI nº 0697383
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