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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de 2018, às 16 horas e 30 minutos em sua Sede na Av. João Naves
de Ávila, nº 2121, Bloco 1J, sala 1J222, h�p://www.ie.ufu.br/ - ppge@ufu.br - Bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG, realizou-se a 3ª 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: Flávio Vilela Vieira, Michele Polline Veríssimo, Niemeyer Almeida Filho e
do representante discente, Luiz Gustavo Fernandes Sereno. A ausência do Conselheiro Carlos Cesar Santejo
Saiani foi devidamente jus�ficada 1. Ordem do dia: 1.1) Recurso interposto pelos candidatos de inscrições
números 03 e 16 contra o indeferimento de suas inscrições no processo de seleção para ingresso no Curso
de Doutorado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia – Turma 2019/1, EDITAL SEI
CPPGE Nº 1/2018, conforme resultado da análise da documentação pela Banca Examinadora divulgado no
mural em frente à secretaria do PPGE e no sí�o do PPGE em 14 de setembro de 2018 - A Profa. Ana Paula
apresentou aos membros do Colegiado os recursos interpostos pelos candidatos de inscrições números 03 e
16 contra o indeferimento de suas inscrições no processo de seleção para ingresso no Curso de Doutorado
em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia – Turma 2019/1, EDITAL SEI CPPGE Nº 1/2018,
conforme resultado da análise da documentação pela Banca Examinadora divulgado no mural em frente à
secretaria do PPGE e no sí�o do PPGE em 14 de setembro de 2018. A Profa. Ana Paula informou que em 19
de setembro de 2018, por meio do Memorando SEI nº 81/2018/CPPGE/DIRIERI/IERI, solicitou ao Presidente
da Banca Examinadora, Prof. Aderbal Oliveira Damasceno, esclarecimentos quanto ao indeferimento das
referidas inscrições. Em 20 de setembro de 2018, o Prof. Aderbal Oliveira Damasceno, por meio
do Memorando SEI nº 82/2018/CPPGE/DIRIERI/IERI apresentou os esclarecimentos. Em relação ao candidato
de inscrição número 03, foi esclarecido que "A inscrição de número 03 foi indeferida porque consta na
documentação apresentada documento oficial da Coordenação do Exame ANPEC atestando a realização do
Exame ANPEC 2018, com as respec�vas notas, e a cópia do cadastro de inscrição no Exame de Seleção
ANPEC/2019, a realizar-se. Portanto, a documentação apresentada não está em conformidade com o
disposto no item 5.4.4 do EDITAL SEI CPPGE Nº 1/2018, o qual exige um documento ou outro. A Banca
Examinadora considera que o deferimento da inscrição poderia implicar: Ausência de critério para decidir
quais notas considerar, se as do Exame ANPEC 2018 ou as do Exame de Seleção ANPEC/2019, a realizar-se;
Vantagem, rela�va aos (às) candidatos (as) que observaram exatamente o disposto no item 5.4.4 do EDITAL
SEI CPPGE Nº 1/2018, posto a possibilidade de escolha entre as notas do Exame ANPEC 2018 e as do Exame
de Seleção ANPEC/2019, a realizar-se.". Quanto à inscrição de número 16, o Presidente da Banca
Examinadora esclareceu que "A inscrição de número 16 foi indeferida porque não consta na documentação
apresentada o diploma de formação em nível superior, devidamente reconhecido pelo MEC, atestado ou
cer�dão de conclusão. No entendimento da Banca Examinadora, formação em nível superior, no contexto do
item 5.4.3.1. do EDITAL SEI CPPGE Nº 1/2018, refere-se a curso de graduação.". Após analisar os documentos
dos candidatos, os recursos interpostos pelos candidatos e os esclarecimentos da Banca Examinadora, o
Colegiado decidiu por unanimidade que: em relação ao recurso interposto pelo candidato de número 03,
mantém-se a decisão da Banca Examinadora e, portanto, indefere-se a inscrição do candidato pois o EDITAL
SEI CPPGE Nº 1/2018 é claro ao definir no item 5.4.4 que deve ser enviado um documento ou outro, isto é, o
candidato deveria previamente à sua inscrição definir se concorreria ao Processo de Seleção u�lizando a
nota de um Exame ANPEC já realizado ou se concorreria u�lizando-se da nota do Exame de Seleção



ANPEC/2019, a realizar-se. Já em relação ao candidato de inscrição número 16, o Colegiado do PPGE
entendeu que pelo Ar�go 44 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional), é possível considerar que o Diploma de Programa de Mestrado supre o solicitado no
item 5.4.3.1 do EDITAL SEI CPPGE Nº 1/2018 (diploma de formação em nível superior), portanto, a inscrição
do candidato nº 16 foi deferida. 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 Niemeyer Almeida Filho, Membro de Colegiado, em
21/09/2018, às 14:42, 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
21/09/2018, às 15:35, 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 Michele Polline Verissimo, Membro de Colegiado, em
27/09/2018, às 11:44, 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 Flavio Vilela Vieira, Membro de Colegiado, em 17/10/2018,
às 14:45, 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 18/10/2018, às
11:04, 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 06/11/2018, às 13:59,
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 0728573 e o
código CRC 434A1C71.

 
Referência: Processo nº 23117.067094/2018-22 SEI nº 0728573
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