
14/02/2019 SEI/UFU - 0926198 - Ata de Reunião

https://www.sei.ufu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1048748&infra_sistema… 1/2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Economia

Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 1J, Sala 218 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 
Telefone: - www.ppge.ie.ufu.br - ppge@ufu.br 

  

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 08 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 5ª 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, Michele Polline Veríssimo, Niemeyer
Almeida Filho e do representante discente, Thiago Cavalcante de Souza. Jus�ficada a ausência do
professor Flávio Vilela Vieira. 1. Ordem do dia: 1.1) Recurso interposto pelo candidato de
inscrição número 25 contra o resultado da pontuação do seu Curriculum Vitae na Etapa 1 de Avaliação
do Curriculum Vitae do 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 Final apresentado pela Banca Examinadora e divulgado no mural em frente à secretaria do
PPGE e no sí�o do PPGE em 07 de dezembro de 2018. - A Profa. Ana Paula apresentou aos membros do
Colegiado o recurso interposto pelo candidato de inscrição número 25 no dia 10 de dezembro de 2018 
contra o resultado da pontuação do seu Curriculum Vitae na Etapa 1 de Avaliação do Curriculum Vitae do
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 Final apresentado pela
Banca Examinadora e divulgado no mural em frente à secretaria do PPGE e no sí�o do PPGE em 07 de
dezembro de 2018. A Profa. Ana Paula informou que este candidato já havia entrado em contato por
telefone em outra oportunidade pois havia perdido o prazo para interpor recurso contra o resultado da
Etapa 1 (Avaliação do Curriculum Vitae), que foi divulgado em 05 de outubro de 2018. Naquele
momento, a professora informou ao candidato que o prazo para recurso da Etapa 1 (Avaliação do
Curriculum Vitae) já havia se encerrado. O candidato informou que u�lizaria o prazo para recursos contra
o resultado final e que se fosse o caso, acionaria seu advogado para entrar com um pedido de mandado
de segurança. A Profa. Ana Paula informou também ao Colegiado que, diferente dos outros casos de
recursos desse processo de seleção, ela primeiramente trouxe ao Colegiado antes de pedir
esclarecimentos à Banca Examinadora, se for o caso, pois, em consulta ao responsável pela Divisão de
Apoio à Pós-Graduação, Sr. João Mar�ns Neto, foi orientada que o Colegiado deveria deliberar se
solicitaria ou não esclarecimentos à Banca Examinadora, pois o entendimento do responsável é que se
trata de uma solicitação extemporânea, dado que o recurso versa sobre uma etapa em que o prazo para
recurso já encerrou. Após esses esclarecimentos, por unanimidade, o Colegiado deliberou
pelo indeferimento do recurso interposto pelo candidato de inscrição número 25. O entendimento do
Colegiado é que, considerando que o resultado da Etapa 1 (Avaliação do Curriculum Vitae), evento a que
diz respeito o recurso, foi divulgado em 05 de outubro de 2018, o prazo para interposição de recurso
rela�vo ao resultado da Etapa 1 (Avaliação do Curriculum Vitae) esgotou-se em 09 de outubro de 2018, já
que, em conformidade com o item 6.2.2. do EDITAL SEI CPPGE Nº 1/2018: "O prazo para interposição de
recurso será de 2 (dois) dias úteis após a concre�zação do evento que lhes disser respeito, tendo como
termo inicial o 1º dia ú�l subsequente à data do evento a ser recorrido". Nada mais havendo a tratar, às
nove horas, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Camila Lima
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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
13/02/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Macedo de Avellar, Presidente, em
13/02/2019, às 16:49, 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
13/02/2019, às 17:21, 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
13/02/2019, às 17:53, 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 14/02/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Cavalcante de Souza, Membro de Colegiado, em
14/02/2019, às 16:54, 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 0926198 e
o código CRC 670B771F.
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