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ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de 2018, às 14 horas 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 3ª 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, Luiz Gustavo Fernandes Sereno. Antes de iniciar a reunião, o Prof. Flávio
Vilela realizou a entrega de uma placa de homenagem ao Prof. Cleomar, em nome dos docentes do PPGE e
do Núcleo de Economia Aplicada do IERI, agradecendo pelos serviços prestados à frente da coordenação do
PPGE. 1. Informes: 1.1) O Prof. Cleomar informou que no dia 22 de junho de 2018, às 14h00, haverá uma
reunião na Reitoria na qual será apresentado o Graduate Record Examina�on – GRE como possível estratégia
de avaliação para seleção de alunos estrangeiros de pós-graduação. 1.2) O Prof. Cleomar informou que já foi
selecionado o aluno de Mestrado do Programa ProAfri – turma 2019/1. O Prof. Cleomar lembrou que o PPGE
deverá des�nar uma bolsa a ele pelo período de 24 meses. Dessa forma, para os alunos selecionados via
Anpec Turma 2019 serão des�nadas somente 09 bolsas.  1.3) O Prof. Cleomar informou que a Capes vai
emi�r uma norma referente às defesas via webconferência e videoconferência. Ainda segundo o professor, a
Capes tende a re�rar as defesas por Face�me e Skype. O Prof. Cleomar informou também que, de acordo
com norma da Capes, o número máximo de alunos por docente para orientar é 08 (oito). 1.4) O Prof.
Cleomar comunicou que nos dias 04 e 05 de julho ocorrerá o Encontro da Anpec Nordeste e que nenhum
ar�go da UFU foi selecionado. O Prof. Cleomar informou que o Prof. Clesio Marcelino par�cipará do
Encontro, no qual presidirá mesas nas sessões e também representará o PPGE. 1.5) O Prof. Niemeyer
informou que entre os dias 12 e 15 de junho aconteceu o Encontro Nacional de Economia Polí�ca, no qual
houve uma presença expressiva de alunos do IERI. Além disso, o Prof. Niemeyer destacou que as
apresentações nesse evento têm sido basicamente feitas por alunos dos cursos de pós-graduação.  1.6) A
Profa. Ana Paula informou que está trabalhando no Edital 43/2018 da PROEX, o qual se des�na a financiar a
realização de cursos, eventos, etc. A Profa. Ana Paula informou que está finalizando a proposta que ela
submeterá enquanto professora do PPGE referente aos seminários para o 2º semestre de 2018. Por
enquanto, os pesquisadores a serem convidados são: Fábio Henrique Bi�es Terra (UFABC), Fabrício de Assis
Campos Vieira (UFV), Debora Nayar Hoff (UNIPAMPA) e Márcia Siqueira Rapini (UFMG).  1.7) O Prof. Carlos
Saiani informou que, a pedido do Prof. Cleomar, fez um convite ao Prof. Paulo Furquim de Azevedo (Insper)
para ministrar uma palestra na 1ª semana do semestre le�vo de 2018/2. Ele informou que o convite foi
aceito. A Profa. Ana Paula informou que organizará a semana de a�vidades do PPGE, e que acredita ser
interessante reservar um anfiteatro e fazer uma maior divulgação para essa palestra.  2. Ordem do dia. 2.1.
Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária de 2018 (Processo SEI Nº 23117.034152/2018-31) - O Prof. Dr.
Cleomar Gomes da Silva relembrou aos membros do Colegiado os pontos de pauta da ata da 2ª reunião
ordinária de 2018, informando que a mesma está disponível no sistema SEI, e que deverá ser assinada
eletronicamente. Aprovada por unanimidade. 2.2. Discussão sobre a mudança de coordenação do PPGE  - O
Prof. Cleomar apresentou aos membros do Colegiado uma carta na qual comunica que no úl�mo dia do mês
de junho/2018 ele deixará a Coordenação e o Colegiado do PPGE em virtude de sua licença para cursar o
pós-doutorado fora do Brasil. O Prof. Cleomar explicou que, por questões legais, ele não poderá con�nuar no
Colegiado no mês de julho, conforme havia sido solicitado pelo Prof. Niemeyer na reunião anterior do
Colegiado do PPGE. O Prof. Cleomar informou que a indicação do Colegiado do PPGE será informada ao
Diretor do IERI via decisão administra�va para que seja pautada na próxima reunião do CONSIERI. Por
unanimidade, conforme já havia sido discu�do em reunião anterior do Colegiado do PPGE, foi aprovado o
nome da Profa. Ana Paula para ser a coordenadora pro tempore do PPGE. Quanto à recomposição do
Colegiado, o Prof. Niemeyer solicitou que a Profa. Ana Paula realize uma reunião mais geral para se
apresentar enquanto nova coordenadora do PPGE e verifique quem tem o interesse em fazer parte do



Colegiado do PPGE. A Profa. Ana Paula informou que pretende realizar na primeira quinzena de julho um
Colegiado ampliado para discu�r acerca da recomposição do Colegiado e também outros temas importantes.
A Profa. Ana Paula ques�onou os membros do Colegiado quanto à carta programa, se pode ser man�da a
que foi apresentada em 2017 ou se algum membro gostaria de fazer alguma alteração. Decidiu-se manter a
carta programa. Por fim, a Profa. Ana Paula agradeceu a todos a confiança depositada para que ela assuma a
coordenação do PPGE. O Prof. Cleomar também agradeceu a todos pela colaboração desde 2013 quando ele
passou a fazer parte do Colegiado do PPGE. 2.3 Solicitação de dilação de prazo para defesa da Tese de
Doutorado – discente Lívia Nalesso Bap�sta  -  O Prof. Cleomar apresentou o novo pedido de dilação de
prazo para defesa de Tese de Doutorado da discente Lívia Nalesso Bap�sta, no qual solicita mais dois meses.
O Prof. Cleomar ressaltou as dificuldades pessoais que a discente vem enfrentando e relembrou aos
membros do Colegiado que na 1ª reunião extraordinária de 2018 do Colegiado do PPGE foi aprovada a
dilação de prazo de quatro meses, assim, o prazo para a defesa de Tese de Doutorado da discente se esgota
ao final de junho/2018. Aprovado por unanimidade. 2.4 Solicitação de ajuda de custo para par�cipação em
evento  – O Prof. Cleomar apresentou aos membros do Colegiado o pedido para ajuda de custo do discente
do Curso de Doutorado Henrique Ferreira de Souza. O discente solicitou diárias e passagens para apresentar
trabalho no evento “1ª Conferencia sobre Planificación del Desarrollo “Julio H. G. Olivera”” que ocorrerá em
Buenos Aires nos dias 17 e 18 de julho. O Prof. Cleomar relembrou que não tem sido usual o Colegiado
aprovar solicitações de ajuda de custo para eventos internacionais dada a escassez de recursos. Além disso, o
Prof. Cleomar informou que foi publicada pela PROPP uma portaria na qual determina que o auxílio
financeiro aos alunos seja concedido na forma de diárias, de 1 a 5 diárias, sendo cada diária nacional
correspondente ao valor de R$ 320,00 e internacional paga em dólares de acordo com o des�no. Por
unanimidade, o Colegiado do PPGE deliberou por indeferir a solicitação do discente. 2.5 Apreciação do
nome do Prof. Mauricio Vaz Lobo Bi�encourt (UFPR) para atuar como consultor externo do PPGE no
Programa Pró-Acompanhamento - O Prof. Cleomar informou aos membros do Colegiado que, conforme
aprovado na 1ª Reunião ordinária do Colegiado do PPGE, o PPGE par�cipará do Edital Pro acompanhamento
da PROPP. Dessa forma, ele consultou o Prof. Mauricio Vaz Lobo Bi�encourt para atuar como o consultor
externo nesse Programa e ele aceitou, restando a aprovação de seu nome pelo Colegiado. Aprovado por
unanimidade. 2.6 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Luana Naves Ferreira Silva -
relatora: Profa. Ana Paula Macedo de Avellar (Processo SEI Nº  23117.022167/2018-57)  - A requerente
Luana Naves Ferreira Silva protocolou em 29/03/2018 pedido de aproveitamento/equivalência de créditos
referente às seguintes disciplinas cursadas no Curso de Mestrado em Economia da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”: Econometria (4 créditos, 60h), Macroeconomia (4 créditos, 60h), Dinâmica
Macroeconômica (4 créditos, 60h), Temas em Economia Brasileira Contemporânea (4 créditos, 60h),
Internacionalização e Compe��vidade (4 créditos, 60h), Comércio Internacional e Desenvolvimento
Sustentável (4 créditos, 60h), Microeconomia (4 créditos, 60h) e Métodos Matemá�cos (4 créditos, 60h). A
relatora, Profa. Dra. Ana Paula Macedo de Avellar, verificou que “Econometria” corresponde a apenas parte
do conteúdo da disciplina “PECC 1003 – Métodos Quan�ta�vos Aplicados I”, mas corresponde integralmente
ao conteúdo da disciplina “PECC 1034 – Econometria Aplicada”; “Macroeconomia” corresponde ao conteúdo
da disciplina “PECC 1013 – Macroeconomia Pós-Keynesiana”; “Métodos Matemá�cos” corresponde ao
conteúdo da disciplina “PECC 1032 - Matemá�ca Aplicada à Economia”; “Dinâmica Macroeconômica” não
corresponde ao conteúdo da disciplina “PECC 1035 – Tópicos Especiais em Economia Aplicada I”
(Macrodinâmica Pós-Keynesiana); “Temas em Economia Brasileira Contemporânea” corresponde apenas a
parte do conteúdo da disciplina “PECC 1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro”;
“Internacionalização e Compe��vidade” corresponde a apenas parte do conteúdo da disciplina “PECC 1017 -
Economia Internacional”; “Comércio Internacional e Desenvolvimento Sustentável” corresponde a apenas
parte do conteúdo da disciplina “PECC 1006 - Desenvolvimento e Sustentabilidade” e; “Microeconomia”
corresponde a apenas parte do conteúdo da disciplina “PECC 1002 - Microeconomia I”. Assim, em
consonância com a Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Economia do
Ins�tuto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, a relatora foi de parecer favorável à
equivalência de 12 créditos referentes às disciplinas “PECC 1034 – Econometria Aplicada” (4 créditos – 60h),
“PECC 1013 – Macroeconomia Pós-Keynesiana” ” (4 créditos – 60h) e “PECC 1032 - Matemá�ca Aplicada à
Economia” (4 créditos – 60h). E foi de parecer desfavorável à equivalência ou aproveitamento das disciplinas
“Dinâmica Macroeconômica”, “Temas em Economia Brasileira Contemporânea”, “Internacionalização e
Compe��vidade”, “Comércio Internacional e Desenvolvimento Sustentável” e “Microeconomia”. Aprovado
por unanimidade. 2.7 Solicitação para aproveitamento de créditos - discente: Kayo Cícero Quirino de Souza
- relator: Prof. Carlos Cesar Santejo Saiani (Processo SEI Nº  23117.023729/2018-80) - O requerente Kayo



Cícero Quirino de Souza protocolou em 04/04/2018 pedido de equivalência de créditos referente às
seguintes disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da
Paraíba e da Universidade Federal Fluminense: Economia Matemá�ca I (4 créditos – 60h), Economia
Matemá�ca II (4 créditos – 60h), Polí�ca Econômica no Brasil no século XX (02 créditos – 30h), Economia
Brasileira na República (02 créditos – 30h) e Economia do Trabalho I (4 créditos – 60h). O discente solicitou,
ainda, o aproveitamento de créditos das disciplinas História do Pensamento Econômico (4 créditos – 60h),
Esta�s�ca (4 créditos – 60h) e Economia do Trabalho II (4 créditos – 60h). O relator, Prof. Carlos Cesar Santejo
Saiani, verificou a correspondência das disciplinas “Economia Matemá�ca”, cursadas na UFPB e UFF, rela�vas
à disciplina “PECC - 1032 Matemá�ca Aplicada à Economia”, a correspondência da disciplina “Economia do
Trabalho I”, cursada na UFPB, rela�va à disciplina “PECC - 1008 Economia do Trabalho” e a correspondência
das disciplinas “Economia Brasileira na República” e “Polí�ca Econômica no Brasil no Século XX”, cursadas na
UFF, rela�vas à disciplina “PECC 1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro”. Assim, o
relator, em consonância com a Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Economia do Ins�tuto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, foi de parecer favorável à
equivalência de 12 créditos, rela�vos às disciplinas “PECC - 1032 Matemá�ca Aplicada à Economia”, “PECC -
1008 Economia do Trabalho” e “PECC 1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro”.
Além disso, o relator foi de parecer favorável ao aproveitamento de 08 créditos referentes às disciplinas
“Esta�s�ca” e “Economia do Trabalho II”. O relator ressaltou que não foi analisada a disciplina “História do
Pensamento Econômico”, pois a ementa não foi apresentada.  Aprovado por unanimidade. 2.8 Solicitação
para aproveitamento de créditos - discente: Raphael Rodrigues de Oliveira - relator: Prof. Carlos Cesar
Santejo Saiani (Processo SEI Nº  23117.031662/2018-57)  – O requerente Raphael Rodrigues de Oliveira
protocolou em 04/05/2018 pedido de aproveitamento de créditos referente às seguintes disciplinas cursadas
no Mestrado em Polí�ca Social da Universidade Federal do Espírito Santo: Estado e Reprodução Social (4
créditos – 60h), Capitalismo e Sociedade (4 créditos – 60h), Pensamento Polí�co e Social Brasileiro (4
créditos – 60h), Polí�cas Sociais e Estado de Bem-Estar da União Europeia (4 créditos – 60h), Metodologia da
Pesquisa (4 créditos – 60h) e Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos da Polí�ca Social (4 créditos
– 60h). O relator, Prof. Carlos Cesar Santejo Saiani, verificou a correspondência entre os conteúdos das
disciplinas “Estado e Reprodução Social”, “Capitalismo e Sociedade”, “Pensamento Polí�co e Social Brasileiro”
e “Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos da Polí�ca Social”, em conjunto, com as disciplinas
“PECC 1005 - Estado e Polí�cas Públicas” e “PECC 1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento
Brasileiro”. Assim, o relator, em consonância com a Resolução Nº 002/2014, do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Economia do Ins�tuto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, foi de
parecer favorável à equivalência de 08 créditos rela�vos às disciplinas “PECC 1005 - Estado e Polí�cas
Públicas” e “PECC 1004 - Problemas Contemporâneos do Desenvolvimento Brasileiro”. Além disso, o relator
foi de parecer favorável ao aproveitamento de 04 créditos referentes à disciplina “Metodologia da Pesquisa”.
O relator ressaltou que não foi analisada a disciplina “Polí�cas Sociais e Estado de Bem-Estar na União
Europeia”, por não constar no Histórico Escolar. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às
quinze 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 Luiz Gustavo Fernandes Sereno, Membro de Colegiado, em
10/07/2018, às 09:05, 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 10/07/2018, às 10:25,
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 Ana Paula Macedo de Avellar, Presidente, em 10/07/2018, às
11:26, 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, Membro de Colegiado, em
12/07/2018, às 11:08, 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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Documento assinado eletronicamente por Flavio Vilela Vieira, Membro de Colegiado, em 13/07/2018,
às 05:10, 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
13/07/2018, às 08:02, 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 0539362 e o
código CRC 66B51E82.
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