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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2019 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 13 horas em sua Sede na Av. João Naves de
Ávila, nº 2121, Bloco 1J, sala 1J238, 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: Carlos Cesar Santejo Saiani, Flávio Vilela Vieira, Michele Polline
Veríssimo, Niemeyer Almeida Filho e do representante discente Thiago Cavalcante de Souza. Antes de
iniciar a análise dos pontos de pauta, a Profa. Michele solicitou à Profa. Ana Paula que tente maximizar o
maior número de ponto de pauta a fim de minimizar o número de reuniões do Colegiado, pois com o
retorno às aulas no dia 11 de março, haverá uma maior dificuldade em ter disponibilidade para reuniões.
O Prof. Flávio sugeriu que aquilo que for possível seja encaminhado via consulta eletrônica. O Prof.
Niemeyer concordou com a u�lização da consulta eletrônica e ainda mencionou que na reunião seguinte
à consulta eletrônica, que seja feita a formalização. A Profa. Ana Paula informou que tentará agendar
apenas uma reunião por mês, contudo, jus�ficou esse elevado número de reuniões por exis�rem alguns
pontos de pauta em caráter de urgência que não podem aguardar para serem deliberados. 1. Ordem do
dia. 1.1. Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Colegiado do PPGE para 2019  - A Profa. Ana
Paula solicitou aos membros do Colegiado a re�rada deste ponto de pauta pois não houve tempo hábil
para elaborar uma proposta. Por solicitação dos membros do Colegiado, a proposta do calendário de
reuniões ordinárias será enviada por e-mail. Aprovado por unanimidade. 1.2. Análise do coeficiente de
rendimento dos discentes - A Profa. Ana Paula informou aos membros do Colegiado que analisou o
histórico escolar de todos os discentes e verificou que todos cumpriram a norma que exige coeficiente de
rendimento de no mínimo 2,5, portanto, não há orientação para desligamento. O Prof. Niemeyer sugeriu
que o Colegiado pense numa forma de acompanhar também os discentes não bolsistas, no intuito de
antecipar alguma situação. O professor sugeriu que essa proposta seja incluída na Carta Programa do
próximo Colegiado, e que algum professor membro do Colegiado ou o próprio representante discente
ficaria responsável por esse acompanhamento, de modo a não onerar a coordenação. A Profa. Ana Paula
informou que, embora não haja uma ferramenta formal para acompanhar esses discentes, ela já
conversou com a maioria dos discentes que têm apresentado um coeficiente de rendimento baixo, entre
2,5 e 3,0. Ademais, a professora explanou acerca da sua preocupação com o acompanhamento dos
discentes co�stas, e ressaltou a importância de se pensar em polí�cas/estratégias para permanência
desses alunos ao longo do Curso, enfa�zando a necessidade desse acompanhamento didá�co-
pedagógico. A professora informou, ainda, que entrou em contato com a PROAE e foi informada que a
UFU não oferece programas de assistência estudan�l para alunos da pós-graduação, apenas para
graduação, o que é bastante preocupante. O Prof. Niemeyer sugeriu que seja pensada uma forma de
passar para os docentes a situação e realidade de cada aluno. O Prof. Carlos Saiani acredita que é
necessário buscar uma ferramenta que torne o orientador mais próximo do aluno. Para a Profa. Ana
Paula a proximidade do orientador com orientando e conhecimento de sua situação é muito importante,
pois segundo o regulamento do Programa, o orientador tem o compromisso também do
acompanhamento acadêmico.  1.3. Análise do cumprimento dos critérios para manutenção das bolsas
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dos discentes referente a 2018/2 - A Profa. Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado as
documentações que compõem a análise do cumprimento dos critérios para manutenção das bolsas dos
discentes. Quanto ao relatório de a�vidades referente a 2018/2, que inclui o comprovante de residência
e declaração de não possuir vínculo emprega�cio ou outra fonte de renda, todos os discentes
entregaram. A Profa. Ana Paula informou que a discente Naiara Silva de Carvalho não havia enviado o
relatório dentro do prazo inicialmente es�pulado, então, a secretaria enviou um e-mail a ela solicitando o
relatório e concedendo novo prazo. Na sequência deste e-mail enviado pela secretaria, o Prof. Carlos
Saiani, enquanto coordenador subs�tuto, enviou um e-mail à discente e sua orientadora informando
sobre a necessidade de entrega do relatório como um dos critérios para manutenção da bolsa. Assim,
após essas comunicações, a discente entregou o relatório dentro do novo prazo concedido a ela,
contudo, a Profa. Ana Paula informou que  no relatório da referida discente consta uma observação
quanto ao conceito da disciplina Métodos Quan�ta�vos Aplicados I, pois ela entrou com um recurso em
segunda instância, no Conselho do IERI, referente à revisão de nota do ar�go entregue na
disciplina Métodos Quan�ta�vos Aplicados I. Nesse momento, o Prof. Flávio, que foi o docente
responsável por ministrar a disciplina Métodos Quan�ta�vos Aplicados I, informou que já conversou com
o Diretor do IERI, Prof. Wolfgang Lenk, sobre esse caso. A Profa. Ana Paula solicitou ao Prof. Flávio e aos
demais membros do Colegiado que a discussão se circunscreva apenas ao que está pautado
nesta reunião. O Prof. Carlos Saiani informou que talvez não seja viável dar um prazo adicional quando o
aluno não cumprir o prazo es�pulado inicialmente, entretanto, é necessário que o orientador esteja
ciente dessa demanda da coordenação do Programa, pois no caso da Naiara, a Profa. Vanessa Petrelli
Corrêa, que é a orientadora da discente, informou que não estava sabendo. O Prof. Niemeyer ques�onou
sobre determinar um prazo para entrega do relatório, pois ele considera que solicitar o relatório é uma
forma de acompanhamento e não pode ser para punição. Para o representante discente Thiago, o prazo é
sim importante e precisa ser cumprido. O representante discente entende que no caso da discente
Naiara, embora ela tenha um recurso que verse sobre a revisão de nota de ar�go de uma disciplina
cursada, isso não a inviabiliza de enviar o relatório, conforme solicitado pela coordenação do Programa,
dado que, independente da nota, a entrega do relatório devidamente preenchido e assinado é um
critério para manutenção da bolsa. Para o Prof. Niemeyer a regra não é o fim em si mesmo porque a
responsabilidade é de acompanhamento e, embora ele entenda que sem regra não é possível atuar, não
se pode sublimá-la. O Prof. Flávio acredita que flexibilizar a regra é complicado, pois cada um pode fazer
como quiser. O Prof. Carlos Saiani acredita que a regra precisa ser cumprida, pois é necessário calibrar o
direito de todos os envolvidos porque o bene�cio de um pode ser prejudicial ao outro. A Profa. Ana Paula
informou que a secretaria e coordenação do PPGE esteve o tempo todo com o controle de quem
entregou e quem não havia entregue o relatório e que quanto ao caso da discente Naiara, não se pode
considerar que foi uma entrega fora do prazo, pois a secretaria e coordenação, conjuntamente, deram a
ela uma nova oportunidade de entregar o relatório, o que foi cumprido pela discente. Assim, quanto aos
relatórios, todos foram entregues. Em relação ao cumprimento das notas/conceitos, os bolsistas foram
aprovados em todas as disciplinas que cursaram, contudo, a discente Naiara Silva de Carvalho apresenta
em seu histórico dois conceitos "C" em disciplinas obrigatórias, quais sejam, Microeconomia I (cursada
em 2018/1) e Métodos Quan�ta�vos Aplicados I (cursada em 2018/2), logo, a discente não cumpre um
dos critérios para manutenção da bolsa de Mestrado alocada a ela. O representante discente sugeriu que
a situação da discente Naiara não seja analisada neste momento, pedindo que se aguarde a decisão do
Conselho do IERI quanto ao recurso interposto pela discente solicitando a revisão da nota do ar�go
entregue na disciplina Métodos Quan�ta�vos Aplicados I. A Profa. Ana Paula comunicou que consultou,
por diversas vezes, a PROPP e a Procuradoria Geral da UFU e foi informada que este recurso não tem
efeito de suspender uma decisão que deve ser tomada pela Comissão de Bolsas/Colegiado do Programa,
portanto, a orientação é para que, considerando que a Comissão de Bolsas/ Colegiado têm elementos
suficientes para tomar a decisão, que a norma�va do Colegiado seja executada imediatamente. Os
professores Carlos Saiani, Michele e Niemeyer também consideram que é necessário executar a
norma�va. A Profa. Ana Paula informou que se houver um posterior ques�onamento, e alguma decisão
no Conselho do IERI que altere a decisão da Comissão de Bolsas e Colegiado, que isto será uma outra
análise e decisão que o Colegiado deverá tomar. Assim, com quatro votos favoráveis e duas
abstenções (Prof. Flávio e representante discente Thiago, que informou conflito de interesse com o corpo
estudan�l) o Colegiado do PPGE, enquanto Comissão de Bolsas do PPGE, deliberou pelo cancelamento da
bolsa de Mestrado alocada para a discente Naiara Silva de Carvalho.  Por fim, quanto ao critério
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"comparecimento a pelo menos 75% das a�vidades obrigatórias" a Profa. Ana Paula informou que foram
realizadas 12 a�vidades, mas que a úl�ma prevista, que seria a 13ª a�vidade, deverá entrar no cálculo de
comparecimento dos discentes pois a palestrante desmarcou a palestra no dia que ocorreria e com
poucos minutos de antecedência e que, inclusive, muitos discentes já haviam chegado para par�cipar.
Desse modo, de 13 a�vidades, 25% de ausência equivale a 3,25, logo, deve ser considerado o número de
4 a�vidades que os discentes poderiam se ausentar. Após essa explicação, a professora, informou que há
cinco casos a serem analisados: i) o discente Patrick Leite Santos não compareceu às a�vidades em
2018/2, contudo, o discente se tornou bolsista apenas em dezembro de 2018; ii) o discente Benito
Adelmo Salomão Neto se ausentou de 5 a�vidades, entretanto, ele apresentou jus�fica�va para 4 delas:
na primeira semana de a�vidades, quando ele se ausentou de 3 a�vidades, ele estava fora do Brasil
realizando um curso, além de ter se encontrado com seu orientador, Prof. Cleomar Gomes da Silva nos
Estados Unidos; uma outra ausência foi jus�ficada pela sua par�cipação em um evento na Argen�na, no
qual ele apresentou trabalho; iii) A discente Érica Carvalho de Lima se ausentou de 8 a�vidades, sendo
que 7 a�vidades se deve à sua ausência na semana de a�vidades, que foi devidamente comprovada pois
a discente estava realizando levantamento de dados para sua Tese de Doutorado, sendo que o Colegiado
já estava ciente; iv) discente Le�cia Vieira Cavessana se ausentou de 4 a�vidades e enviou atestado
médico comprovando ausência em uma das a�vidades. Mesmo que a discente não �vesse entregue o
atestado médico, ela estaria dentro do limite de ausências; v) O discente Joabe Aquitófel Ribeiro Barbosa
se ausentou de 6 a�vidades, sendo 4 delas durante a semana de a�vidades. O discente não havia enviado
nenhuma jus�fica�va e assim, a secretaria encaminhou e-mail sobre essa situação e perguntando se
havia alguma jus�fica�va. Do mesmo modo que ocorreu com a discente Naiara, foi concedido ao discente
Joabe um prazo para que ele respondesse esse e-mail e também foi enviado e-mail pelo Prof. Carlos
Saiani, enquanto coordenador subs�tuto, falando desta situação e deixando seu orientador, Prof. Cássio
Garcia Ribeiro Soares da Silva, ciente do caso. Em resposta aos e-mails enviados, o discente Joabe
enviou e-mail dentro do prazo es�pulado, que foi lido pela Profa. Ana Paula aos membros do Colegiado. A
professora ressaltou que embora o discente alegue em seu e-mail problemas familiares e necessidade de
retornar à sua cidade em alguns momentos do semestre le�vo, não foi enviado nenhum documento
comprobatório. Assim, em votação, por unanimidade o Colegiado do PPGE, enquanto Comissão de Bolsas
do PPGE, deliberou pelo cancelamento da bolsa de Mestrado alocada para o discente Joabe Aquitófel
Ribeiro Barbosa. Por fim, a Profa. Ana Paula informou que, considerando as incertezas quanto aos
cadastros de novos bolsistas, é necessário definir como ocorrerá a operacionalização desses
cancelamentos. Por unanimidade, o Colegiado do PPGE, enquanto Comissão de Bolsas do PPGE,
deliberou inicialmente por operacionalizar esses cancelamentos somente quando houver a certeza de
que novos bolsistas poderão ser cadastrados, pois consideram que o risco de cancelá-las imediatamente
e perder essas bolsas é alto e prejudicial ao Programa. Ademais, definiu-se que ao longo do mês de
março a situação do momento para o cancelamento dessas bolsas serão analisados conforme novas
informações forem sendo fornecidas pelas agências de fomento. Nada mais havendo a tratar, às quatorze
horas e trinta 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 Flavio Vilela Vieira, Membro de Colegiado, em
11/03/2019, às 08:22, 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 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 08:39, 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 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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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 11:12, 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 12:56, 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 Niemeyer Almeida Filho, Membro de Colegiado, em
14/03/2019, às 11:51, 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 1071783 e
o código CRC 30773B80.
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