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ATA DE REUNIÃO

Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 16 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 7ª 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 e do representante discente, Welber Tomás de Oliveira. 1. Informes: 1.1) O presidente do Colegiado,
Prof. Cleomar, informou que entre os dias 11 e 15 de dezembro ele par�cipou do 45º Encontro Nacional da
Anpec. Ele comunicou que devido à insa�sfação de alguns programas com a atual Comissão de Área (CA -
CAPES), houve uma busca para tentarem compôr uma chapa 2. Entretanto, de que ele tenha conhecimento,
embora 25 centros pudessem se interessar por essa chapa, ela não foi cons�tuída. O Prof. informou que os
centros têm até o dia 22/12 para  votar, sendo que há apenas a chapa 1, que é a lista quíntupla, atual
Comissão de Área. O Prof. Niemeyer se mostrou a favor de não votar, sendo esta uma forma de protesto para
ser coerente com a situação, haja vista que o PPGE não apóia esta Comissão de Área atual. Para o professor é
um absurdo a chapa 1 não apresentar, ao menos, uma carta de intenções. A Profa. Ana Paula informou que
entende esse posicionamento crí�co proposto pelo Prof. Niemeyer, entretanto que ele tem certo temor no
sen�do de que, se o PPGE não votar de modo a delegar autoridade à atual Comissão de Área,
posteriormente pode não haver argumento para solicitar demanda. O Prof. Niemeyer informou que por se
tratar de um órgão oficial, a Comissão não poderá fazer qualquer �po de represália. Ademais, o Prof.
Niemeyer acredita que ao adotar uma postura crí�ca e não votar, o PPGE pode acabar se habilitando a
receber alguma atenção que não é recebida atualmente. Além disso, o professor destacou também a
necessidade de fazer um esforço para montar uma chapa para o Fórum de Economia, dado que não foi
possível montar para a Comissão de Área. O Prof. Cleomar fez um encaminhamento para que ele converse
com os colegas da área e verifique qual está sendo a a�tude deles em relação a votação para a Comissão de
Área, para que o PPGE siga o mesmo caminho. Todos os membros do Colegiado concordaram com o
encaminhamento proposto pelo Prof. Cleomar. 1.2) O Prof. Cleomar informou que no dia 20 de dezembro
sairá a resposta quanto aos recursos interpostos pelos programas contra o resultado da avaliação quadrienal
da CAPES. De que ele tenha conhecimento, foram 18 recursos da área, sendo que apenas 3 foram
acatados.  2. Ordem do dia. 2.1. Aprovação da ata da 6ª reunião ordinária de 2017 (Processo SEI Nº
23117.025552/2017-75 ) – O Prof. Dr. Cleomar Gomes da Silva relembrou aos membros do Colegiado os
pontos de pauta da ata da 6ª reunião ordinária de 2017, informando que a mesma está disponível no sistema
SEI, e que deverá ser assinada eletronicamente. 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 Prof. Cleomar retomou a discussão
acerca da alteração na resolução de bolsas que estava sendo feita nas úl�mas reuniões. Ele informou que
muitos pontos já haviam sido votados, entretanto, alguns precisam de ter os textos melhorados. Por
sugestão do Prof. Carlos Saiani, e com a concordância de todos os membros do Colegiado, o § 1. do Art. 4º
passa a ter a seguinte redação "Pelo menos um dos Estágios de Docência deve ser realizado no IERI/UFU".
No § 2. do Art. 4º deve ser especificado que é para o caso do Curso de Doutorado, e deixando claro que
apenas um dos estágios pode ser validado pela experiência comprovada. Além disso, todos os membros do
Colegiado concordaram em re�rar o § 3. do Art. 4º. No Art. 5º, foram feitos alguns ajustes no texto. Desse
modo, o parágrafo único do Art. 5º passa a ter a seguinte redação "Em acordo à resolução 06/2017 do
CONPEP haverá cota de bolsas (25%) para alunos ingressantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com
deficiência. A manutenção da bolsa pelo aluno co�sta deve seguir os mesmos critérios estabelecidos nesta
norma". Nos Art. 6º e Art. 7º , por sugestão do Prof. Carlos Saiani e com a concordância de todos os
membros do Colegiado, foi re�rada a especificação das a�vidades obrigatórias (seminários e palestras). No
Art. 8º, inciso II e  § 1., ficou decidido, com três votos favoráveis (Ana Paula, Carlos Saiani, Niemeyer), dois



votos contrários (Cleomar, Flávio) e uma abstenção (Welber), que a cronologia adotada será da turma mais
an�ga para a turma mais recente. No § 2. do Art. 8º, com quatro votos favoráveis (Cleomar, Carlos Saiani,
Flávio, Welber) e dois votos contrários (Ana Paula e Niemeyer), o Colegiado decidiu que o aluno que abdicar
de sua bolsa, por qualquer razão, passa a ser a úl�ma prioridade para uma eventual nova candidatura, isto é,
ele volta para o final da fila dentre todas as turmas do Curso.  2.3. Deliberação sobre Programa Doutorado
Sanduíche no Exterior - PDSE da CAPES  – O Prof. Cleomar comunicou aos membros do Colegiado que
recebeu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e-mail em que consta o Edital CAPES para o Programa
Doutorado Sanduíche no Exterior 2017/2018, além de orientações gerais que informavam a necessidade de
o Programa realizar a seleção dos alunos até 09 de fevereiro, sendo que até o dia 12 de fevereiro a PROPP
deve ser comunicada. Dado isso, o Prof. Cleomar informou que há a necessidade de o Colegiado decidir
acerca da composição da Comissão de Seleção e da duração da cota de bolsa, sendo uma de um ano ou
duas de seis meses cada. Em relação à Comissão o Prof. Cleomar, considerando a obrigatoriedade de ser
composta pelo coordenador do Programa, um doutorado e um docente externo à UFU, sugeriu que seja
composta por ele, Prof. Cleomar, a doutoranda Janaína Cabral da Silva e pelo Professor da Mackenzie Pedro
Raffy Vartanian. O Prof. Carlos Saiani informou que seu orientando, Wallace da Silva de Almeida manifestou
interesse em par�cipar da seleção, desse modo, a discente Janaína, que é namorada do aluno, não poderá
par�cipar da comissão. Dessa forma, o Prof. Cleomar informou que verificará a disponibilidade de outro
aluno par�cipar em subs�tuição à discente Janaína. Além disso, o Prof. Cleomar informou que solicitará à
Profa. Vanessa Petrelli Corrêa, Diretora do IERI, que faça a portaria, dado que ele faz parte da comissão e a
coordenadora subs�tuta, Profa. Ana Paula, deverá ser a suplente do coordenador nesta comissão. Aprovado
por unanimidade. Quanto ao prazo da cota de bolsa, o Prof. Cleomar sugeriu que se houver mais de uma
candidatura que preencha os requisitos, que a cota seja de 6 meses e, portanto, possa ser concedida a dois
alunos, caso contrário, se houver apenas uma candidatura e o discente concordar, a cota poderá ser de um
ano. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e vinte 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 Ana Paula Macedo de Avellar, Conselheiro(a), em
08/02/2018, às 14:24, 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 08/02/2018, às 15:34,
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 Cleomar Gomes da Silva, Presidente, em 16/02/2018, às
11:07, 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 22/02/2018, às 16:25,
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 Welber Tomás de Oliveira, Conselheiro(a), em 22/02/2018, às
18:25, 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 26/02/2018, 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 Carlos Cesar Santejo Saiani, Conselheiro(a), em 27/03/2018,
às 13:07, 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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h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0222597 e o
código CRC 955A4E11.
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