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ATA DE REUNIÃO

 

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

 

Aos treze 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 1J238, h�p://www.ie.ufu.br/ - ppge@ufu.br - Bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG, realizou-se a 3ª Reunião ordinária 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, Michele Polline Veríssimo, Niemeyer
Almeida Filho e do representante discente Thiago Cavalcante de Souza. Jus�ficada a ausência do Prof.
Flávio Vilela Vieira por mo�vo de férias. 1. Aprovação das atas da 8ª reunião ordinária de 2018
(Processo SEI Nº 23117.084418/2018-97), 5ª reunião extraordinária de 2018 (Processo SEI Nº
23117.089641/2018-21), 1ª reunião ordinária de 2019 (Processo SEI Nº 23117.007364/2019-27), 1ª
reunião extraordinária de 2019 (Processo SEI Nº 23117.008028/2019-00) e 2ª reunião ordinária de
2019 (Processo SEI Nº 23117.007910/2019-20) – Todas as atas foram lidas e aprovadas por
unanimidade. 2. Informes: 2.1) A Profa. Ana Paula informou que por orientação do Pró-reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Carlos Henrique de Carvalho, e conforme consulta eletrônica realizada
aos membros do Colegiado, a banca de defesa de Mestrado do discente Welber de Oliveira Rabelo,
prevista para ocorrer em 25 de fevereiro de 2019, será presidida pelo Prof. Antonio César Ortega. 2.2) A
Profa. Ana Paula informou que o discente do Curso de Doutorado, César Ricardo Leite Piorski, solicitou o
aproveitamento de créditos da disciplina PECC1035 – Tópicos Especiais em Economia Aplicada I (04
créditos), cursada enquanto aluno especial do PPGE. Conforme deliberação anterior do Colegiado, as
solicitações para aproveitamento de créditos de alunos que cursaram disciplinas no PPGE não serão
pautadas em reunião e designado relator, serão, dentro das norma�vas per�nentes, deliberadas
diretamente pela coordenação. Assim, nesse caso, a Profa. Ana Paula trouxe ao Colegiado apenas para
informar que o discente atende às norma�vas e, portanto, ela concederá a equivalência de 04 créditos
rela�vos à disciplina PECC1035 – Tópicos Especiais em Economia Aplicada I. 2.3) A Profa. Ana Paula
informou que o prazo para envio das propostas no âmbito do Programa Capes Print foi prorrogado para
15 de março de 2019. Além disso, foi solicitado o preenchimento de um documento adicional, como uma
“Invita�on Le�er” mas em um modelo já pré-estabelecido. A Profa. Ana Paula informou também que em
12 de fevereiro recebeu um outro documento que deverá ser preenchido, contudo, como já comunicou
aos docentes do PPGE sobre o prazo, ela aguardará o envio das propostas e aprovação pelo Colegiado
para solicitar ao docente que preencha esse outro documento. Ademais, a professora também
comunicou que três docentes, professores Cleomar, Daniel e Niemeyer, já demonstraram interesse em
par�cipar das missões de trabalho. Ela informou que o Prof. Cleomar sugeriu que ela consultasse o
Comitê Gestor para verificar a possibilidade da realização de uma missão de trabalho com mais de um
docente. Ademais, ele solicitou uma apresentação em inglês sobre o Programa para poder apresentar na
Universidade onde ele está viabilizando a missão de trabalho, contudo, até o momento não foi enviado
um documento formal pelo Comitê Gestor, apenas uma apresentação em PowerPoint do Programa Capes
Print. O Prof. Niemeyer sugeriu também que seja verificada a possibilidade de uma missão de trabalho
com mais de um par�cipante, incluindo o Sr. Waldenor Barros Moraes Filho, Diretor de Relações
Internacionais da UFU, que ficaria responsável por viabilizar os acordos entre as ins�tuições. 2.4) A Profa.
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Ana Paula informou que está aberta a chamada do Edital CNPq nº 1/2019. Nesta Chamada está previsto,
dentre outros bene�cios, a concessão de até 10 bolsas de doutorado para as Ins�tuições proponentes da
Proposta e de até 6 bolsas de apoio técnico para as Ins�tuições de des�no. A UFU poderá apresentar a
proposta Ins�tucional indicando 3 Programas de Pós-Graduação em consolidação (nota 4 e 5). Assim,
inicialmente ocorrerá uma seleção entre Programas da UFU. Ela informou que par�cipou de uma reunião
na PROPP no dia 05 de fevereiro para tratar desse Edital. Considerando as temá�cas presentes no Edital,
ela verificou que o PPGE poderá concorrer nas temá�cas “aeroespacial e defesa” e “economia e
sociedades digitais”, e que para a elaboração da proposta ela contará com o auxílio dos professores
Cássio Garcia e Marisa Botelho. Ademais, ela informou que pretende contatar os coordenadores do
Programas da UNICAMP e da UFRJ. A proposta deverá ser encaminhada à Comissão responsável até o dia
18 de fevereiro. 2.5) A Profa. Ana Paula informou que a PROPP divulgou o Edital Nº 01/2019 "Doutor
Legal", que diz respeito à tutoria acadêmica e de iniciação à pesquisa de alunos ingressantes nos cursos
de graduação de forma voluntária. 2.6) A Profa. Ana Paula informou que, em conjunto com o
coordenador do PPGRI, Prof. Aureo Toledo, está elaborando a semana de a�vidades do PPGE que
ocorrerá na primeira semana do semestre le�vo, de 11 a 15 de março de 2019. O representante discente
do PPGE Thiago ficou responsável por conversar com a representante discente do PPGRI para juntos
pensarem em algumas a�vidades. Foi sugerida a oferta de minicursos, um pela professora subs�tuta de
RI, Bárbara Mo�a, e outros dois pelas professoras Ana Maria de Paiva Franco e Vanessa Petrelli Correa. A
Profa. Ana Paula informou que o Prof. José Graziano não poderá par�cipar da semana e, portanto,
solicitou aos membros do Colegiado sugestão de outros nomes. O Prof. Niemeyer sugeriu alguém do
observatório da UFABC, por exemplo, Profa. Mônica Yukie. O Prof. Carlos Saiani informou que consultará
a Profa. Mônica para saber se o observatório possui alguma pesquisa atual a ser apresentada. A Profa.
Ana Paula sugeriu o Prof. Paulo Gala, que poderia palestrar sobre complexidade econômica. A Profa. Ana
Paula informou ainda que está prevista uma mesa redonda que aborde a temá�ca de Economia
Internacional, sendo composta pelo Prof. Haroldo, do PPGRI e um outro professor do PPGE, que ela
sugere que seja a Profa. Michele. A Profa. Michele informou que posteriormente conversará com a Profa.
Ana Paula sobre sua par�cipação na mesa redonda. A Profa. Ana Paula informou também que sobre os
seminários ao longo do semestre ela apresentará uma proposta de datas na reunião do dia 28 de
fevereiro, mas que já está prevista a par�cipação do Prof. Fábio Terra para ministrar um minicurso sobre
criptomoedas e que irá propor um seminário com algum profissional da Divisão de Saúde da UFU, dada à
frequência de alunos que apresentam problemas psicológicos. 2.7) A Profa. Ana Paula informou que,
considerando a aposentadoria do Prof. Antonio César Ortega, publicada no DOU em 31 de dezembro de
2018, com exceção da banca do discente Welber de Oliveira Rabelo, por enquanto, as a�vidades de
orientação rela�vas a 2019 ficarão sob responsabilidade da coordenação até que ele efe�ve sua
par�cipação como professor voluntário. Ademais, sobre a disciplina PECC1010 - Agricultura Brasileira e
Agroindustrialização ofertada para 2019/1, ela ficará sob responsabilidade do Prof. Carlos Alves do
Nascimento, podendo o professores Antonio César Ortega e Clesio Marcelino de Jesus par�ciparem de
forma esporádica como professores convidados. 2.8) A Profa. Ana Paula informou que em dezembro de
2018, conforme deliberação da Comissão de Bolsas e Colegiado, a bolsa de Doutorado Capes alocada à
discente Janaina Cabral da Silva foi desligada, contudo, em 08 de fevereiro de 2019, a professora
informou que foi avisada que o documento enviado à discente comunicando o desligamento da bolsa não
era suficiente. Precisará ser enviada à discente uma no�ficação e, num segundo documento, informar,
inclusive o valor a ser ressarcido à Capes. E caso a discente não efetue esse pagamento, o PPGE deverá
comunicar à PROPP para que seja registrada como dívida a�va da união. Desse modo, a professora Ana
Paula solicitou aos membros do Colegiado autorização para que ela, enquanto coordenadora do PPGE e
presidente deste Colegiado, dê andamento a este rito burocrá�co. Todos os membros do Colegiado
autorizaram a professora Ana Paula a dar andamento neste processo. A Profa. Ana Paula solicitou a
inclusão de um ponto de pauta: Solicitação do Prof. Antonio César Ortega para atuar no PPGE/UFU no
âmbito do “Programa Especial para Par�cipação de Servidores Aposentados”. Aprovada por
unanimidade a inclusão do ponto de pauta. 3. Ordem do dia. 3.1. Análise das solicitações de dilação de
prazo para defesa de Dissertação de Mestrado / Tese de Doutorado) - A Profa. Ana Paula apresentou aos
membros do Colegiado os três pedidos de dilação de prazo para defesa de Dissertação de Mestrado /
Tese de Doutorado. i) pedido de 01 mês de dilação de prazo para defesa de Dissertação de Mestrado do
discente Marcos Santos de Oliveira Junior, orientador Prof. Dr. Aderbal Oliveira Damasceno. Dilação de 01
mês aprovada por 03 votos favoráveis, 01 voto contrário do Prof. Carlos Saiani e 01 abstenção da Profa.



14/03/2019 SEI/UFU - 1033413 - Ata de Reunião

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1170666&infra_siste… 3/4

Michele. ii) pedido de 03 meses de dilação de prazo para defesa de Tese de Doutorado do discente
Walter Luiz dos Santos Junior, orientadora Profa. Dra. Ana Paula Macedo de Avellar. Dilação de 03 meses
aprovada por unanimidade. iii) pedido de 03 meses de dilação de prazo para defesa de Tese de
Doutorado do discente Danilo Duarte Brandão, orientador Prof. Dr. Niemeyer Almeida Filho. Dilação de
03 meses aprovada por unanimidade. Na oportunidade, o Prof. Carlos Saiani sugeriu que seja es�pulado
um prazo mínimo para a entrega dos pedidos de dilação de prazo. 3.2. Solicitação para dispensa de
proficiência em língua estrangeira da discente do Curso de Doutorado, Daiane Félix San�ago Mesquita
(Processo SEI Nº 23117.007310/2019-61) – A Profa. Ana Paula apresentou a solicitação da discente do
Curso de Doutorado, Daiane Félix San�ago Mesquita, para que o Colegiado considere o exame de
proficiência de língua inglesa, realizado na Universidade Federal do Mato Grosso, válido no PPGE.
Aprovado por unanimidade. 3.3 Solicitação para coorientação do discente do Curso de Mestrado,
Raphael Teles Oliveira.  -  A Profa. Ana Paula apresentou o documento enviado pelo Prof. Niemeyer em 28
de janeiro de 2019 solicitando ao Colegiado a autorização para que o Prof. Tiago Camarinha Lopes,
docente da Universidade Federal de Goiás, seja enquadrado como coorientador da dissertação de
Mestrado do discente Raphael Teles Oliveira. Embora o Colegiado tenha autorizado a coordenação
deliberar sobre esse tema, essa solicitação foi trazida ao Colegiado pois o Prof. Niemeyer informou que o
discente Raphael já está com defesa prevista para final de fevereiro/2019, que o Prof. Tiago já
desempenha o papel de coorientador desde o início de 2018, contudo, por um descuido, não foi
solicitado seu registro. O Colegiado do PPGE aprovou por unanimidade a solicitação. Assim, o Prof. Tiago
será registrado como coorientador do discente Raphael desde 01 de janeiro de 2018. 3.4 Solicitação do
Prof. Antonio César Ortega para atuar no PPGE/UFU no âmbito do “Programa Especial para
Par�cipação de Servidores Aposentados”  -  A Profa. Ana Paula informou que em 12 de fevereiro de 2019
recebeu da Direção do IERI uma solicitação de manifestação do Colegiado do PPGE quanto à solicitação
do Prof. Antonio César Ortega para atuar no PPGE/UFU no âmbito do “Programa Especial para
Par�cipação de Servidores Aposentados”. A professora apresentou aos membros do Colegiado a
solicitação enviada pelo Prof. César, bem como sua proposta de plano de trabalho. Antes da deliberação
pelo Colegiado, a Profa. Ana Paula esclareceu algumas dúvidas. Inicialmente a professora explicou qual o
trâmite desse processo, informando que o Colegiado atua como um órgão consul�vo, dando um parecer
acerca da solicitação do docente. Posteriormente, a Profa. Ana Paula informou que conversou
pessoalmente com o diretor da DIRAC, Sr. Paulo Resende, sobre o registro formal do Prof. César caso ele
passe a ser um professor voluntário do Programa. Segundo o Sr. Paulo, não existe ainda na UFU a
categoria voluntário, quando um professor se aposenta seu registro se torna ina�vo e desse modo,
formalmente, não é possível atribuir a�vidades a ele. Ainda, sobre a disciplina ofertada para 2019/1, a
professora informou que enquanto o Prof. César não concluir os trâmites desse pedido, não poderá ser
responsável por ela e que já conversou com o Prof. Carlos Nascimento para que ele a assuma. A Profa.
Ana Paula ressaltou a importância da formalização das a�vidades atribuídas a cada docente para que não
torne o Programa vulnerável. O Prof. Niemeyer informou que pretende compar�lhar a disciplina
PECC1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro com a Profa. Soraia Aparecida
Cardozo. A Profa. Ana Paula reiterou que não há a possibilidade de registrar a Profa. Soraia como
responsável pela disciplina, e que sugere que ela par�cipe apenas em algumas aulas como uma
professora convidada. O Prof. Carlos Saiani informou que é importante que qualquer par�cipação no
Programa, inclusive do Prof. César enquanto voluntário, tenha um registro formal. Após estas discussões,
o Colegiado aprovou por unanimidade a solicitação do Prof. Antonio César Ortega para atuar no PPGE no
âmbito do “Programa Especial para Par�cipação de Servidores Aposentados”, contudo, ressaltaram a
necessidade de buscar as formalidades legais necessárias para o registro correto de todas as suas
a�vidades. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta e cinco 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 10:36, 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 Niemeyer Almeida Filho, Membro de Colegiado, em
14/03/2019, às 11:53, 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 1033413 e
o código CRC FCFF03CA.
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