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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 14 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 1ª 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. Ordem do dia. 1.1. Recurso sobre revisão de nota da discente do Curso de
Mestrado, Naiara Silva de Carvalho - Relatora: Profa. Dra. Michele Polline Veríssimo (Processo SEI
Nº  23117.087789/2018-21)  - Antes de iniciar a análise e relato dos processos, a Relatora, Profa. Dra.
Michele Polline Veríssimo, informou que se tratam de dois recursos de conteúdos idên�cos, com exceção
da autoria, portanto, seu relato é idên�co para os dois recursos. A relatora informou que se tratam de
recursos interpostos pelas discentes do Curso de Mestrado, Naiara Silva de Carvalho e Carolina Maria
Pessoa Gomes, solicitando revisão de nota do ar�go “OS SACRIFÍCIOS DO CONTROLE INFLACIONÁRIO
BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MODELO VAR DE 2002 A 2018”, elaborado pelas duas e
que foi entregue como requisito parcial para o cumprimento da disciplina “PECC-1003 Métodos
Quan�ta�vos Aplicados I”. Embora todos os membros do Colegiado tenham acesso ao processo,
inicialmente, a relatora descreveu os documentos constantes do processo e então passou à análise e
leitura de seu parecer. O recurso interposto pela discente solicita a revisão da nota do ar�go “OS
SACRIFÍCIOS DO CONTROLE INFLACIONÁRIO BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MODELO
VAR DE 2002 A 2018”, entregue como requisito parcial para o cumprimento da disciplina “PECC-1003
Métodos Quan�ta�vos Aplicados I” no 2º semestre de 2018. Para a relatora, o recurso da discente não
possui argumentos que subsidiem alteração da nota do ar�go, pois ele é basicamente composto de várias
acusações contra o professor que fogem ao obje�vo do requerimento protocolado. A relatora informa
que os esclarecimentos prestados pelo professor da disciplina, Flávio Vilela Vieira, oferece jus�fica�vas
detalhadas sobre as falhas teóricas e empíricas do ar�go, além das deficiências nos resultados. Ademais,
embora não seja objeto do recurso, o professor também respondeu e jus�ficou todos os argumentos
relatados pela aluna e  manteve a nota do trabalho em 45 pontos em um total de 50 pontos, o que
representa 90% da nota. Assim, “Considerando que o objeto do requerimento da aluna Naiara Silva de
Carvalho é de revisão da nota do ar�go da disciplina PECC-1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I; que a
jus�fica�va da aluna em termos de argumentos teóricos e empíricos que poderiam elevar a referida nota
foram insuficientes para abonar tal alteração; que o prof. Flávio Vilela Vieira aponta as limitações e
deficiências do ar�go de forma detalhada; que o professor de qualquer disciplina é o mais apto a atribuir
nota per�nente à avaliação das a�vidades relacionadas à mesma; e, por fim, que a nota atribuída
representa 90% do valor máximo que poderia ser ob�do;” a relatora foi de parecer favorável à
manutenção da nota atribuída ao ar�go “OS SACRIFÍCIOS DO CONTROLE INFLACIONÁRIO BRASILEIRO:
UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MODELO VAR DE 2002 A 2018” no valor de 45 pontos em um total de
50 pontos. O representante discente, Thiago Cavalcante de Souza, informou que apenas a discente Naiara
o procurou relatando a situação e, embora não conste no recurso interposto, a estudante alegou que os
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critérios específicos para a avaliação do ar�go não foram definidos pelo professor da disciplina, o que,
conforme acredita o representante discente, deveria ter acontecido, em conformidade com o Art. 113 do
Regimento Geral da UFU. Ademais, o representante discente alegou que a ficha da da disciplina PECC-
1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I, ministrada em 2018/2, não foi disponibilizada no site do PPGE.
Para o representante discente, a nota atribuída ao ar�go parece ser razoável, tendo em vista ser uma
nota de excelência em conformidade com os regulamentos per�nentes, informando que 90% equivale ao
conceito A. Contudo, embora ele concorde com o relato da Profa. Michele e que entende serem
per�nentes as observações do Prof. Flávio, ele acredita não ser possível deliberar sobre a manutenção ou
alteração da nota do ar�go sem a definição dos critérios de avaliação. A Profa. Michele informou que não
está claro nas normas da pós-graduação a definição de critérios na forma que o representante discente
informou. Para o Prof. Carlos Saiani, o argumento apresentado pelo representante discente não é exposto
nos recursos das discentes e se elas consideravam isso importante, deveria constar. O Prof. Carlos Saiani
relatou a conversa que teve pessoalmente com as discentes enquanto coordenador subs�tuto e informou
que nem nessa conversa as discentes mencionaram este argumento. A Profa. Ana Paula relatou que foi
procurada pelas discentes em 10 de dezembro de 2018, contudo, estava indo para o Encontro da Anpec e
não pode atendê-las e, por isso, o Prof. Carlos Saiani prontamente as recebeu para conversar. A Profa.
Ana Paula informou que no dia seguinte dessa conversa, ela conversou ao telefone com o representante
discente, Thiago, orientando-o de como as discentes poderiam encaminhar essa demanda.
Primeiramente, a professora acredita que o recurso a ser analisado pelo Colegiado se circunscreve à
questão didá�ca. Ainda, ela informou que durante todo o semestre ela não foi procurada por nenhum
aluno que �vesse relatado alguma situação indesejada que pudesse estar ocorrendo na referida
disciplina, assim, ela acredita que não exis�u qualquer problema sistêmico e generalizado como as alunas
colocam no recurso, pois se houvesse, já teria aparecido antes. A professora ainda entende que alegar
que o Prof. Flávio não é capaz de ministrar o conteúdo dessa disciplina é um argumento inválido, haja
vista ser um professor experiente e especialista nessa disciplina. A Profa. Ana Paula concorda com a
relatora de que não há argumentos que fundamentam a alteração da nota, e que 90% é uma excelente
nota, considerando todos os problemas presentes no ar�go e que são detalhados pelo Prof. Flávio.
A professora acredita que, considerando o caso exposto pelas discentes, seria então per�nente que elas
�vessem solicitado também a revisão da nota da prova, o que todos os membros do Colegiado
concordaram. E. por fim, a professora acha importante ressaltar que a nota final da discente Naiara Silva
de Carvalho na disciplina PECC-1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I tem implicação para a
manutenção de sua bolsa de mestrado Capes. O representante discente pediu novamente a palavra e
disse que, de fato, há a implicação na bolsa, que a discente Naiara poderá perdê-la, e que sobre o
desenvolvimento do semestre, não houve qualquer argumento de parte da discente Naiara. E, em
relação à discente Carolina, quando ques�onada, ela não quis se manifestar. O representante informou
também que consultou um total de quatro estudantes, e que embora eles tenham informado certa
dificuldade na compreensão da disciplina e argumentado sobre a falta de lista de exercícios, nenhum
deles fez referência à elaboração do ar�go que foi solicitado pelo professor na disciplina. O Prof.
Niemeyer acredita que analisar a nota absoluta para deliberar sobre a alteração é di�cil e acredita que a
nota atribuída ao ar�go das discentes é uma nota muito boa. O professor reconhece que o Prof. Flávio
ajuda muito seus alunos e sabe que ele as atenderia o quanto fosse necessário. Ademais, ele entende
que as explicações do Prof. Flávio foram suficientes e que a análise do Colegiado é estritamente referente
à questão acadêmica. Por fim, os professores membros do Colegiado verificaram que o Art. 113 que o
representante discente mencionou diz respeito às normas da graduação da Universidade, e que não há
nada semelhante ou específico para a pós-graduação, portanto, não é possível levar em conta este
argumento. Ademais, a Profa. Ana Paula verificou que o programa da disciplina PECC-1003 Métodos
Quan�ta�vos Aplicados I ministrada pelo Prof. Flávio no segundo semestre de 2018 está sim disponível
no site do Programa. Em regime de votação, o parecer da Relatora foi aprovado com quatro votos
favoráveis e uma abstenção do representante discente Thiago Cavalcante de Souza, portanto, o Colegiado
decidiu pela manutenção da nota atribuída ao ar�go da disciplina PECC-1003 Métodos Quan�ta�vos
Aplicados I, in�tulado “OS SACRIFÍCIOS DO CONTROLE INFLACIONÁRIO BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM
UTILIZANDO O MODELO VAR DE 2002 A 2018”, no valor de 45 pontos.  2.2 Recurso sobre revisão de nota
da discente do Curso de Mestrado, Carolina Maria Pessoa Gomes  - Relatora: Profa. Dra. Michele
Polline Veríssimo (Processo SEI Nº 23117.087795/2018-88)  - As discussões quanto aos recursos
interpostos pelas discentes Naiara Silva de Carvalho e Carolina Maria Pessoa Gomes se deram em
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conjunto, pois como já informado pela relatora no início da reunião, se tratam de recursos de conteúdos
idên�cos, interpostos pelas discentes do Curso de Mestrado, Naiara Silva de Carvalho e Carolina Maria
Pessoa Gomes solicitando revisão de nota do ar�go “OS SACRIFÍCIOS DO CONTROLE INFLACIONÁRIO
BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MODELO VAR DE 2002 A 2018”, elaborado pelas duas e
que foi entregue como requisito parcial para o cumprimento da disciplina “PECC-1003 Métodos
Quan�ta�vos Aplicados I”. Assim, "considerando que o objeto do requerimento da aluna Carolina Maria
Pessoa Gomes é de revisão da nota do ar�go da disciplina PECC-1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I;
que a jus�fica�va da aluna em termos de argumentos teóricos e empíricos que poderiam elevar a
referida nota foram insuficientes para abonar tal alteração; que o prof. Flávio Vilela Vieira aponta as
limitações e deficiências do ar�go de forma detalhada; que o professor de qualquer disciplina é o mais
apto a atribuir nota per�nente à avaliação das a�vidades relacionadas à mesma; e, por fim, que a nota
atribuída representa 90% do valor máximo que poderia ser ob�do", a relatora foi de parecer favorável à
manutenção da nota atribuída ao ar�go “OS SACRIFÍCIOS DO CONTROLE INFLACIONÁRIO BRASILEIRO:
UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MODELO VAR DE 2002 A 2018” no valor de 45 pontos em um total de
50 pontos. Em regime de votação, o parecer da Relatora foi aprovado com quatro votos favoráveis e uma
abstenção do representante discente Thiago Cavalcante de Souza, portanto, o Colegiado decidiu pela
manutenção da nota atribuída ao ar�go da disciplina PECC-1003 Métodos Quan�ta�vos Aplicados I,
in�tulado “OS SACRIFÍCIOS DO CONTROLE INFLACIONÁRIO BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO
O MODELO VAR DE 2002 A 2018”, no valor de 45 pontos. Nada mais havendo a tratar, às quinze 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 Niemeyer Almeida Filho, Membro de Colegiado, em
13/02/2019, às 10:13, 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 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 17:51, 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 16:55, 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 1013093 e
o código CRC F8BB3683.

 
Referência: Processo nº 23117.007364/2019-27 SEI nº 1013093
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