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ATA DE REUNIÃO

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 09 horas e 30 minutos em sua Sede na Av. João Naves de
Ávila, nº 2121, Bloco 1J, sala 1J244, h�p://www.ie.ufu.br/ - ppge@ufu.br - Bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG, realizou-se a 5ª Reunião ordinária do Colegiado do PPGE da Universidade Federal de
Uberlândia, sob a Presidência do Prof. Cleomar Gomes da Silva e com o comparecimento dos professores
membros do Colegiado: Ana Paula Macedo de Avellar, Carlos Cesar Santejo Saiani, Flávio Vilela Vieira,
Niemeyer Almeida Filho. 1. Informes: 1.1) O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva informou que nos dias 27 e 28
de setembro foram aplicadas as provas do Exame de Seleção Anpec e que muitos problemas ocorreram, por
exemplo, o material das provas extraviou e ficou por alguns dias perdido, uma candidata teve um problema
de saúde e precisou ser encaminhada ao hospital e depois con�nuar a prova em uma sala especial e,
dificuldade em conseguir professores disponíveis para aplicar a prova. Dado isso, o Prof. Cleomar sugeriu não
aplicar mais a prova em Uberlândia ou conversar com a Professora Vanessa, Diretora do IERI, para que ela
repasse aos docentes que isso é uma função de todos e não apenas professores do PPGE. O Prof. Niemeyer
sugeriu a con�nuidade da aplicação da prova em Uberlândia, e que já no início do ano haja um planejamento
para a aplicação dessas provas.  1.2) O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva informou que estão previstas para os
dias 08 e 11 de dezembro visitas das diretoras da CAPES, Profa. Connie, da Diretoria de Relações
Internacionais, e Profa. Rita, da Diretoria de Avaliação, respec�vamente. Devido à reunião da Anpec o Prof
Cleomar informou que provavelmente poderá par�cipar apenas da reunião do dia 08 e, por isso, solicita aos
professores que se organizem para que par�cipem dessas reuniões, sendo que a Profa. Vanessa Petrelli já
confirmou que par�cipará. O Prof. Flávio sugeriu que com quinze dias de antecedência eles se organizem
para, inclusive, discu�rem acerca dos ques�onamentos a serem feitos nessas reuniões. Além disso, também
está prevista uma reunião com o presidente da SBPC. A data será informada posteriormente.  1.3) O Prof.
Flávio informou que que nos próximos dias a Comissão do Doutorado fará a análise da pontuação dos
candidatos, sendo que são 27 regulares e 7 especiais. O professor informou, ainda, que a etapa de avaliação
dos projetos, bem como de aplicação das provas escritas já foram finalizadas, restando apenas a pontuação
dos currículos. Dessa forma, ele acredita que com pelo menos uma semana de antecedência da data de
divulgação, o resultado do processo sele�vo já estará pronto. 2. Ordem do dia. 2.1. Aprovação da ata da 4ª
reunião ordinária de 2017 – O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva relembrou aos membros do Colegiado os
pontos de pauta da ata da 4ª reunião ordinária de 2017, que já havia sido enviada aos membros com
antecedência. Aprovada por unanimidade. 2.2.  Apreciação da proposta para alteração da resolução Nº
01/2016, do Colegiado do PPGE, sobre normas para concessão e manutenção de bolsas - Relator: Prof. Dr.
Niemeyer Almeida Filho – O coordenador, Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva, informou aos membros do
Colegiado que, tendo em vista algumas situações que surgiram, foram necessárias algumas adequações na
resolução sobre normas para concessão e manutenção de bolsas aprovada em junho de 2016 e reeditada em
outubro de 2016. Dessa forma, juntamente com o relator, Prof. Niemeyer Almeida Filho, foram propostas as
seguintes alterações: i) Art. 4º - inciso II: realização do Estágio de Docência na Graduação, mesmo que não
seja exigido pela agência de fomento. Aprovado por unanimidade. ii) alteração do §2.: não haverá mais a
dispensa do Estágio Docência, isto é, mesmo que o discente já tenha cumprido Estágio Docência ele
precisará fazer novamente. Com quatro votos contrários e um favorável (Prof. Cleomar), esta alteração não
foi aprovada. iii) alteração da redação do Art. 5º: incluindo “para alunos ingressantes”. Aprovado por
unanimidade. iv) inclusão do parágrafo único no Art. 5º: os membros do Colegiado sugeriram apenas uma
organização da redação de modo a torná-la mais concisa. Aprovado por unanimidade. v) especificar nos
ar�gos 6º e 7º que deve haver a frequência mínima de 75% em seminários e palestras; re�rar “reuniões
regulares com orientador e com grupos de pesquisa” e “outras a�vidades acadêmicas”. Aprovado por
unanimidade. vi) Art. 8º: inclusão de dois parágrafos referentes a casos específicos de vacância de bolsa. A
deliberação desses pontos ficará para próxima reunião. Aprovado por unanimidade. 2.3. Solicitação de
aproveitamento de créditos do discente Claudio Francisco Rezende – Processo nº 23117.013361/2017-61 -



Relator: Profa. Dra. Ana Paula Macedo de Avellar – O requerente Claudio Francisco Rezende protocolou em
16/08/2017 pedido de aproveitamento de créditos referente às seguintes disciplinas cursadas no Programa
de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Uberlândia: “Gestão Financeira e Valor de
Empresas” (04 créditos), “Tópicos Especiais I em Gestão Financeira“ (02 créditos), “Tópicos Especiais II em
Gestão Financeira” (02 créditos), “Controladoria” (04 créditos), “Contabilidade Financeira” (04 créditos),
“Técnicas de Pesquisa” (04 créditos), “Metodologia de Pesquisa Aplicada à Administração” (02 créditos) e
“Metodologia do Ensino Superior em Administração” (02 créditos) . Além disso, o discente solicitou dispensa
na realização das disciplinas “PECD1037 Estágio Docência na Graduação I” e “PECD1038 Estágio Docência na
Graduação II”, pois possui experiência como docente há 14 anos, além de ter cursado “Estágio de Docência
na Graduação I” (02 créditos) em seu curso de Mestrado. A relatora, Profa. Dra. Ana Paula Macedo de
Avellar, em consonância com a Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do PPGE, foi de parecer favorável à
equivalência entre as disciplinas “Controladoria” e “Contabilidade Financeira” com a disciplina “PECC 1024
Economia de Empresas” (04 créditos) do PPGE, e ao aproveitamento de 08 créditos das disciplinas “Gestão
Financeira e Valor de Empresas” e “Técnicas de Pesquisa”, além de dispensa de “PECD1037 – Estágio
Docência na Graduação I” (01 crédito) e “PECD1038 – Estágio Docência na Graduação II” (01 crédito), no
Curso de Doutorado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de
Uberlândia. O pedido para o aproveitamento de créditos das disciplinas “Tópicos Especiais I e II em Gestão
Financeira“, “Metodologia de Pesquisa Aplicada à Administração” e “Metodologia do Ensino Superior em
Administração” foi indeferido. Aprovado por unanimidade. 2.4. Solicitação de aproveitamento de créditos
da discente Érica Priscilla Carvalho de Lima – Processo nº 23117.013359/2017-91 - Relator: Prof. Dr. Carlos
Cesar Santejo Saiani – A requerente Érica Priscilla Carvalho de Lima protocolou em 29/08/2017 pedido de
aproveitamento de créditos rela�vo à disciplina “Produção do Conhecimento e Metodologia da Pesquisa” (04
créditos) cursada no Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. O relator, Prof. Dr. Carlos Cesar Santejo Saiani, em consonância com a Resolução Nº
002/2014, do Colegiado do PPGE, decidiu deferir o aproveitamento de 04 créditos da disciplina “Produção do
Conhecimento e Metodologia da Pesquisa” como “Estudos Aproveitados”, no Curso de Doutorado em
Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Aprovado
por unanimidade. 2.5. Solicitação de aproveitamento de créditos do discente Marcelo Silva Simões –
Processo nº 23117.009869/2017-64 - Relator: Prof. Dr. Flávio Vilela Vieira – O requerente Marcelo Silva
Simões protocolou em 14/09/2017 pedido de equivalência de 24 créditos (dispensa) referente às seguintes
disciplinas cursadas no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade
Federal de Uberlândia: “PECC 1001 - Macroeconomia I” (04 créditos), “PECC 1002 - Microeconomia I” (04
créditos), “PECC 1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro” (04 créditos), “PECC
1005 - Estado e Polí�cas Públicas” (04 créditos), “PECC 1006 – Desenvolvimento e Sustentabilidade” (04
créditos), e “PECC 1010 – Agricultura Brasileira e Agroindustrialização” (04 créditos). O relator, Prof. Dr. Flávio
Vilela Vieira, em consonância com a Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do PPGE, foi de parecer favorável
à equivalência de 24 créditos referentes às seis disciplinas solicitadas, no Curso de Doutorado em Economia
do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Aprovado por
unanimidade.  2.6. Solicitação de aproveitamento de créditos da discente Ariana Cerica�o da Silva –
Processo nº 23117.009163/2017-01 - Relator: Prof. Dr. Carlos Cesar Santejo Saiani – A requerente Ariana
Cerica�o da Silva protocolou em 12/09/2017 pedido de aproveitamento de créditos rela�vo às disciplinas
“Seminários” (02 créditos) e “Metodologia da Pe  squisa” (03 créditos) cursadas no Programa de Mestrado
em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O relator, Prof.
Dr. Carlos Cesar Santejo Saiani, em consonância com a Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do PPGE,  
decidiu deferir o aproveitamento de 03 créditos da disciplina “Metodologia da Pesquisa” como “Estudos
Aproveitados”, no Curso de Doutorado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da
Universidade Federal de Uberlândia. O pedido para o aproveitamento de créditos da disciplina “Seminários”
foi indeferido. Aprovado por unanimidade. 2.7. Discussão sobre os processos de seleção para o Mestrado e
Doutorado – O Prof. Cleomar solicitou que este ponto de pauta fosse passado para a próxima reunião.
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, o Senhor 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 Cleomar Gomes da Silva, Presidente, em 14/11/2017, às
09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Camila Lima Bazani, Secretário(a), em 22/11/2017, às 10:44,
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 Niemeyer Almeida Filho, Conselheiro(a), em 24/11/2017, às
15:15, 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, Conselheiro(a), em
29/11/2017, às 13:15, 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, Conselheiro(a), em 30/11/2017, às 07:48,
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, Conselheiro(a), em 30/11/2017,
às 09:59, 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 0115650 e o
código CRC EAFAAB64.

 
Referência: Processo nº 23117.018498/2017-10 SEI nº 0115650
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