
25/02/2019 SEI/UFU - 0891304 - Ata de Reunião

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1009184&infra_siste… 1/3

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 8ª REUNIÃO/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Aos três 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 1J232, h�p://www.ie.ufu.br/ - ppge@ufu.br - Bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG, realizou-se a 8ª 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, Flávio Vilela Vieira e Michele Polline
Veríssimo. Jus�ficada a ausência do Prof. Niemeyer Almeida Filho e do representante discente Thiago
Cavalcante de Souza. 1. Informes: 1.1) A Profa. Ana Paula informou que, conforme aprovado pelo
Colegiado do PPGE em consulta via e-mail, foi adicionada à oferta de disciplinas do 1º semestre de 2019,
a disciplina “PECC 1021 - Microeconomia II”. 1.2) A Profa. Ana Paula informou que, conforme aprovado
pelo Colegiado do PPGE em consulta via e-mail, o PPGE concedeu ao discente Welber Tomás de Oliveira
auxílio financeiro para apresentar trabalho no Encontro Nacional da Anpec, na forma de
complementação, em torno de R$ 400,00. A PROPP se dispôs a conceder outra parte do auxílio financeiro
para que totalize R$ 960,00 (três diárias). 1.3) A Profa. Ana Paula informou que o processo de seleção dos
alunos do Mestrado para ingresso em 2019 finalizou no início da segunda rodada, quando as 15 vagas
foram preenchidas. A Profa. Ana Paula acredita que a demora em finalizar o processo, somente na
segunda rodada, se deu pelo fato de possuir apenas 6 bolsas para oferecer aos candidatos da ampla
concorrência. A professora comunicou que das 15 vagas, 12 vagas são para ampla concorrência e 03
vagas para o sistema de cotas. A Profa. Ana Paula informou que não houve trava de mérito para o sistema
de cotas, e que esse é um ponto que levará para discussão para o próximo edital. Ademais, a Profa. Ana
Paula informou que dos 15 candidatos selecionados, 06 deles são ou foram alunos da UFU. 1.4) A Profa.
Ana Paula informou que em 26 de novembro de 2018 o resultado do processo sele�vo para uma cota de
bolsa PNPD/CAPES foi divulgado e que não houve recurso, embora um candidato tenha ques�onado
diretamente o Prof. Flávio, presidente da banca, sobre sua pontuação, pois não havia compreendido a
necessidade de enviar os documentos comprobatórios junto ao La�es. O Prof. Flávio sugeriu que no
próximo edital, o item que trata dos documentos para inscrição seja revisado de modo a enfa�zar a
necessidade de envio de todos os documentos comprobatórios. 1.5) A Profa. Ana Paula informou que em
28/11 ocorreu o penúl�mo seminário do PPGE previsto para 2018/2. O úl�mo seminário ocorrerá em
06/12, via webconferência, com a Profa. Ana Flávia Machado, da UFMG. A Profa. Ana Paula informou que
ainda essa semana ocorrerá: i) 05/12: reunião com os docentes do PPGE e ii) divulgação do resultado
final do processo sele�vo do Mestrado e do Doutorado. 1.6) A Profa. Ana Paula informou que o envio dos
dados da Plataforma Sucupira rela�vos a 2018 foi adiado para 08 de março de 2019. Considerando as
defesas previstas para ocorrerem até fevereiro de 2019 e o preenchimento da Plataforma Sucupira, ela
sugeriu que, em caráter de excepcionalidade, as bancas de qualificação ocorram até março de 2019. Os
membros do Colegiado concordaram. Ordem do dia. 2.1. Aprovação das atas da 7ª reunião ordinária de
2018 (Processo SEI Nº 23117.073309/2018-44)  e 1ª reunião ordinária de 2018 da Comissão de Bolsas
(Processo SEI Nº 23117.079651/2018-58) - A Profa. Ana Paula relembrou aos membros do Colegiado os
pontos de pauta das atas da 7ª reunião ordinária de 2018 e 1ª reunião ordinária de 2018 da Comissão de
Bolsas, informando que as atas estão disponíveis no SEI e devem ser assinadas eletronicamente. As atas
foram aprovadas por unanimidade. 2.2 Solicitação da discente Naiara Silva de Carvalho para cursar
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disciplinas em outros Programas de Pós-Graduação (Processo SEI Nº  23117.083216/2018-28)  – A Profa.
Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado o requerimento da discente do Curso de Mestrado,
Naiara Silva de Carvalho, datado de 23 de novembro de 2018, para cursar disciplinas em outros
Programas. A discente solicita autorização para cursar as disciplinas “Cidade e Saúde Cole�va” (90h, 6
créditos) ou “Tópicos Especiais em Geografia: Territorialização da Saúde” (90h, 6 créditos) ambas
ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia e as
disciplinas “Introdução à Demografia e Saúde Pública” (90h, 3 créditos) e “Séries Temporais
Interrompidas na Análise de Intervenção em Polí�cas de Saúde” (60h, 2 créditos) no curso de verão da
Escola Nacional de Saúde Pública (ENESP) da FIOCRUZ. O Colegiado, ao analisar o requerimento da
discente, decidiu, por unanimidade, aprovar a solicitação para a discente cursar as disciplinas “Cidade e
Saúde Cole�va” (90h, 6 créditos) ou “Tópicos Especiais em Geografia: Territorialização da Saúde” (90h, 6
créditos) no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Em
relação à solicitação para cursar disciplinas no curso de verão da Escola Nacional de Saúde Pública
(ENESP) da FIOCRUZ, o Colegiado considerou que as informações apresentadas no requerimento são
insuficientes. Os programas das referidas disciplinas apresentam carga horária que não correspondem ao
horário e período de realização das disciplinas. Portanto, o Colegiado indicou informar à discente que
caso ainda assim ela queira cursar essas disciplinas, para que posteriormente haja o aproveitamento de
créditos das mesmas, será necessária uma nova solicitação ao Colegiado. Aprovado por unanimidade.
2.3 Discussão sobre a recomposição da Comissão cons�tuída para revisão do Regulamento e da
Estrutura Curricular do PPGE  -  A Profa. Ana Paula informou que em 2016 foi cons�tuída uma Comissão
composta pelos professores Aderbal Oliveira Damasceno (presidente), Fábio Henrique Bi�es Terra e
Marisa dos Reis Azevedo Botelho, para revisão do Regulamento e da Estrutura Curricular do PPGE.
 Contudo, com a redistribuição do Prof. Fábio para a UFABC, faz-se necessária a recomposição dessa
Comissão. A Profa. Ana Paula informou que, por orientação da DIAPG, o novo membro da Comissão deve
ser um dos membros do Colegiado, e sugeriu que o Prof. Carlos Saiani faça parte desta Comissão.
Aprovado por unanimidade. Na oportunidade, a Profa. Ana Paula informou que em julho de 2018 os
professores Aderbal e Marisa informaram que já possuem uma primeira versão do Regulamento. Em
outubro de 2018, a Profa. Ana Paula foi informada pela Diretora da PROPP, Profa. Eloísa Amália Vieira
Ferro, de que está em andamento uma revisão das normas gerais da pós-graduação da UFU e que a
sugestão é para que o PPGE aguarde a publicação dessa revisão para proceder com a revisão do
Regulamento do PPGE. A Profa. Michele sugeriu que seja feita uma tenta�va de finalizar a revisão, pelo
menos do Regulamento, até o final do mandato deste Colegiado, em maio de 2019. Todos os membros
do Colegiado concordaram. Nada mais havendo a tratar, às dez 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 Ana Paula Macedo de Avellar, Presidente, em
13/02/2019, às 16:45, 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 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 Carlos Cesar Santejo Saiani, Membro de Colegiado, em
14/02/2019, às 10:41, 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
14/02/2019, 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.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Vilela Vieira, Membro de Colegiado, em
25/02/2019, às 08:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0891304 e
o código CRC 79EC2A7F.
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