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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2019 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 09 horas e 30 minutos 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, Niemeyer Almeida Filho e do representante discente Thiago Cavalcante de
Souza. A Profa. Ana Paula solicitou a inclusão de um ponto de pauta: Discussão sobre a Nota da FAPEMIG
divulgada em 22 de fevereiro de 2019. Aprovada por unanimidade a inclusão do ponto de
pauta.  1. Ordem do dia. 1.1. Análise de solicitação de dilação de prazo para defesa de Dissertação de
Mestrado - A Profa. Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado o pedido de dilação de prazo de
um mês para defesa de Dissertação de Mestrado do discente Raphael Teles Oliveira, cujo orientador é o
Prof. Niemeyer Almeida Filho. O Prof. Niemeyer explicou que o pedido desta dilação se deu de forma
tardia pois ainda acreditava que o discente concluiria o trabalho e enviaria para a Banca Examinadora em
tempo de defender dentro do prazo regulamentar e conforme agendamento da defesa, prevista para
ocorrer em 27 de fevereiro de 2019, contudo, isto não ocorreu. Aprovado por unanimidade. Após a
discussão e aprovação deste pedido de dilação de prazo, o Prof. Carlos Saiani falou novamente sobre a
necessidade de antecedência para os pedidos de dilação de prazo, que isso precisa ser definido pelo
Colegiado do PPGE. A Profa. Ana Paula aproveitou a oportunidade para informar ao Prof. Niemeyer que a
composição da banca de defesa do discente Raphael deverá ser alterada pois, conforme recomendação
da DIAPG, o coorientador não deve par�cipar da banca como um membro avaliador. O Prof. Niemeyer
informou que entende ser inapropriado o coorientador par�cipar como avaliador, contudo, ele expressou
a dificuldade em alterar a composição da banca num curto espaço de tempo. Para o professor, esses
ajustes deveriam ocorrer nas próximas bancas e não nas já previstas. A Profa. Michele sugeriu que o Prof.
Niemeyer convide o membro suplente para compor a banca em subs�tuição ao membro Tiago
Camarinha Lopes, da UFG, que é coorientador do discente. O Prof. Niemeyer informou que entrará em
contato com o suplente e se esforçará para viabilizar a banca conforme recomendações da DIAPG. O Prof.
Carlos Saiani sugeriu também que a divulgação da banca se dê de forma detalhada, separando orientador
/ coorientador / avaliadores.  Por fim, o Prof. Carlos Saiani ainda informou sobre a recomendação da
DIAPG de que o Colegiado não autorize solicitação para formação de banca examinadora na qual o
orientador(a) seja cônjuge de docente convidado(a) para compor esta banca.  1.2. Discussão sobre a
Nota da FAPEMIG divulgada em 22 de fevereiro de 2019 - A Profa. Ana Paula expressou sua preocupação
com a Nota da FAPEMIG divulgada em 22 de fevereiro de 2019, na qual informa que não haverá cadastro
de bolsistas, que apenas bolsas em execução serão man�das/renovadas. A Profa. Ana Paula informou
que se esta situação se concre�zar o PPGE perderá 02 bolsas para discentes ingressantes em 2019, sendo
01 bolsa para o Curso de Mestrado e 01 bolsa para o Curso de Doutorado. Todos os membros do
Colegiado se mostraram bastante preocupados com essa situação e com a situação da agência de
fomento Capes, que segundo a Profa. Ana Paula, ainda não renovou o convênio com a UFU. Diante das
incertezas, o Colegiado deliberou por unanimidade que a Profa. Ana Paula entre em contato com o Pró-
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reitor da PROPP, Prof. Carlos Henrique de Carvalho, pedindo a ele que se manifeste sobre essa situação,
convocando inclusive, uma reunião extraordinária do CONPEP, se for o caso. O Colegiado decidiu ainda
que, assim que houver informações concretas sobre essa situação, que todos os discentes,
incluindo ingressantes que ainda estão se matriculando, sejam comunicados. Nada mais havendo a tratar,
às dez horas e vinte minutos, 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 Camila Lima Bazani, Secretário(a), em 12/03/2019, às
08:30, 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
12/03/2019, às 08:38, 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
12/03/2019, às 10:35, 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, Presidente, em
12/03/2019, às 11:13, 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 Thiago Cavalcante de Souza, Membro de Colegiado, em
12/03/2019, às 12:57, 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
12/03/2019, às 15:10, 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, Membro de Colegiado, em
14/03/2019, às 11:52, 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 1068239 e
o código CRC 9AD5A5F6.
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