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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 4ª REUNIÃO/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Aos dez dias do mês de julho 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 4ª 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, Niemeyer Almeida Filho
e do representante discente, Luiz Gustavo Fernandes Sereno. 1. Informes: 1.1) A Profa. Ana Paula informou
que a portaria com sua designação para coordenadora pro tempore do PPGE foi expedida com uma semana
de antecedência daquilo que havia sido deliberado pelo Colegiado do PPGE, portanto, ela assumiu a função a
par�r do dia 25 de junho de 2018. 1.2) A Profa. Ana Paula informou que a reunião do Colegiado ampliado
será programada para ocorrer em agosto. A ideia inicial, conforme havia sido discu�da em reunião anterior
do Colegiado, era de que essa reunião ocorresse em julho, contudo, considerando algumas questões, como
período de férias e alguns outros encaminhamentos da coordenação do PPGE, a reunião não poderá ser
agendada para julho.  1.3) A Profa. Ana Paula informou que realizou consulta à Diretoria Financeira sobre o
prazo para solicitar no sistema a tradução dos ar�gos. A professora informou que, com alguma imprecisão
nessa informação, a solicitação no sistema deverá ocorrer em agosto. Assim, considerando que a estratégia
de auxiliar os professores na tradução dos ar�gos com o intuito de submissão a um periódico de classificação
Qualis A1 e A2 foi bem-sucedida, foi feita uma extensão no prazo para o envio da versão final dos ar�gos,
passando a ser 31 de julho. A Profa. Ana Paula informou que está aguardando a versão final do Prof. Aderbal
e o envio do ar�go pelo Prof. Carlos Saiani. O Prof. Niemeyer informou que a versão que ele enviou ainda em
junho já é a versão final. A Profa. Ana Paula informou também que levará ao pró-reitor, Prof. Carlos
Henrique, uma solicitação de recursos apresentando a ele essa estratégia de curto prazo para
internacionalização. Ainda nesse tema, o Prof. Flávio informou que juntamente do Prof. Cleomar e do Prof.
Carlos Saiani, possui um ar�go pra�camente aprovado em um periódico de boa classificação no Qualis
Capes, restando apenas pequenos ajustes no ar�go.  1.4) A Profa. Ana Paula informou que a data para a
visita do Prof. Maurício Bi�encourt no âmbito do Programa Pró-acompanhamento já foi definida. O professor
chegará no dia 01/10 e par�cipará das a�vidades na UFU nos dias 02 e 03/10. A Profa. Ana Paula informou
que na agenda de visita constam diversas reuniões, sendo com a PROPP, direção do IERI, coordenação,
colegiado, docentes e discentes do PPGE. A professora ressaltou também a importância dessa visita, com a
troca de experiências e oportunidades para o Programa, por isso, o envolvimento de todos é muito
importante. 1.5) A Profa. Ana Paula comunicou que está organizando a semana de a�vidades do PPGE que
ocorrerá na primeira semana do 2º semestre le�vo e que gostaria de saber a opinião e sugestão dos
membros do Colegiado. A Profa. Ana Paula informou que já está confirmada a vinda do Prof. Paulo Furquim,
que ministrará uma palestra com um tema mais geral no dia 07/08. Além disso, ela informou que está
agendando uma palestra do Prof. Carlos Nascimento que concluiu seu pós-doutorado recentemente e um
minicurso composto por duas partes, uma teórica e outra prá�ca, do Prof. Júlio Santos. Foi sugerido pelos
membros do Colegiado uma palestra com o Prof. Humberto. Além disso, o Prof. Niemeyer sugeriu convidar
alguém do IPEA que trabalhe com a carta de conjuntura. Ele informou que conversará com a Profa. Vanessa
Petrelli para verificar a melhor indicação. Além disso, ele também sugeriu convidar a Profa. Vera Cepêda para
ministrar uma palestra, pois ela par�cipará no dia 10/08 da defesa do discente de Doutorado Renato. A
Profa. Ana Paula informou que embora a par�cipação dela na banca esteja planejada inicialmente para
ocorrer por webconferência, o Prof. Vitorino havia informado sobre a possibilidade de ela vir a Uberlândia



em agosto. Assim, a Profa. Ana Paula se pron�ficou a conversar com o Prof. Vitorino para verificar a vinda da
Profa. Vera Cepêda e possível par�cipação dela na semana de a�vidades. O Prof. Carlos Saiani sugeriu o
convite a um professor conhecido do Prof. César, a confirmar o nome, e também a par�cipação de algum
egresso do PPGE que tenha defendido a tese recentemente, por exemplo, a Maria Inês. Nessa sugestão de
egressos, o Prof. Niemeyer sugeriu convidar a técnica do CEPES Graciele que finalizou recentemente o
Doutorado na Unicamp. A Profa. Ana Paula informou também que para as a�vidades de 2019 em diante, está
pensando em inserir alguma a�vidade específica para ouvir os discentes, que seja a apresentação dos
trabalhos de dissertação e tese qualificados como um mini workshop ou apresentação de ar�gos, já que o
Prof. Niemeyer ressaltou que os alunos têm apresentado diversos ar�gos em vários congressos. O
representante discente Luiz Gustavo achou a proposta interessante e inclusive informou que ele junto de
outros colegas possui grupo no qual discutem algumas temá�cas e, assim, contribuem um com o outro para
o aprimoramento dos trabalhos. O Prof. Carlos Saiani disse também que é importante pensar sobre a
u�lização da webconferência para essas palestras, pois facilitaria a par�cipação de palestrantes externos à
UFU. Em relação à par�cipação dos discentes nas a�vidades, o Prof. Carlos Saiani aproveitou a oportunidade
para falar sobre a necessidade de haver uma futura discussão no Colegiado sobre a implementação de algo
como uma pré-qualificação dos trabalhos de dissertação e tese no intuito de desenvolver cada vez mais
trabalhos mais qualificados. 2. Ordem do dia. 2.1. Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 2018
(Processo SEI Nº 23117.040083/2018-03) - A Profa. Ana Paula relembrou aos membros do Colegiado os
pontos de pauta da ata da 3ª reunião ordinária de 2018, que foi presidida pelo Prof. Cleomar, informando
que a ata está disponível no SEI e deve ser assinada eletronicamente. Aprovada por
unanimidade. 2.2. Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Colegiado do PPGE para o segundo
semestre de 2018  – A Profa. Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado uma proposta de calendário
de reuniões para o segundo semestre de 2018 ressaltando a importância da definição de um calendário para
que docentes e discentes se organizem caso haja alguma solicitação para o Colegiado. A professora informou
que tentou definir as datas em conformidade com as reuniões do CONSIERI, tentando deixar a reunião do
Colegiado antes da reunião do Conselho para caso haja necessidade de algum encaminhamento. O
calendário ficou definido da seguinte forma: três reuniões em agosto sendo: 13/08 – Colegiado, 22/08 -
Colegiado ampliado para recomposição do Colegiado e outros assuntos relevantes - 24/08: reunião com
discentes em que será organizada uma pauta inclusive com demandas dos alunos; setembro: foi proposta a
data 19/09, contudo, logo após a reunião a Profa. Ana Paula verificou que nessa data estará ocorrendo o
evento III ENEI na UFU, portanto, alterou-se a reunião de setembro para o dia 10/09 e os membros do
Colegiado foram comunicados via e-mail; outubro: 17/10; novembro: 12/11 e dezembro: 03/12. Para as
reuniões às segundas-feiras definiu-se que serão iniciadas às 08h30, já para as outras reuniões, o horário
para início será às 14h00. Aprovado por unanimidade. 2.3 Solicitações de ajuda de custo para par�cipação
em evento e pesquisa de campo  -  Inicialmente a Profa. Ana Paula atualizou os membros do Colegiado
quanto ao orçamento do PPGE. A professora informou que há em caixa aproximadamente R$ 18.000, sendo
que deste valor já está previsto e aprovado pelo Colegiado o gasto de R$ 5.000,00 com a tradução dos
ar�gos. Além disso, desse valor planeja-se contribuir com a vinda do convidado internacional do Prof.
Niemeyer, des�nando para esse fim aproximadamente R$ 2.000,00. Também será des�nado
aproximadamente R$ 2.000,00 para o Prof. Daniel par�cipar de um evento no México. O Prof. Flávio também
precisará de auxílio financeiro para par�cipar de um evento internacional, entretanto, em conversa com o
diretor do IERI, Prof. Wolfgang, a professora foi informada que o IERI custeará toda a viagem do professor.
Desse modo, o PPGE não precisará conceder nenhum auxílio a ele para esta viagem. Há ainda viagens para a
ANPEC no final do ano, tendo, por enquanto, como certa, apenas a viagem da coordenadora. O Prof. Flávio
ques�onou se no PPGE há alguma regra para os professores solicitarem auxílio, por exemplo, receber apenas
uma vez por ano ajuda de custo. A Profa. Ana Paula informou que não há regra, entretanto, todos os
membros do Colegiado consen�ram para o fato de que a prioridade na concessão do auxílio pelo PPGE será
para aquele que ainda não recebeu nenhuma vez no ano este auxílio. Após esta explicação inicial, a Profa.
Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado os pedidos para ajuda de custo que foram recebidos: i)
solicitação de ajuda de custo da discente do Pós-Doutorado Patrícia Andrade de Oliveira e Silva. A discente
solicita o pagamento de diárias para realizar pesquisa de campo relacionada ao seu estágio pós-doutoral,
entre os dias 20 e 24 de agosto, no Centro Internacional de Polí�cas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG)
que fica em Brasília. O valor das diárias totaliza R$ 1.600,00, isto é, 5 diárias no valor de 320,00 cada
conforme es�pulado na Portaria SEI PROPP Nº 27/2018. A Profa. Ana Paula ressaltou que Patrícia é vinculada
ao PNPD e, portanto, tem direito ao valor R$ 1.650,00 referente ao custeio PNPD concedido pela CAPES,
contudo, conforme portaria supramencionada, o limite máximo para concessão de auxílio financeiro para



discente é de 1.600,00. Por fim, o Prof. Niemeyer, que é supervisor da discente no estágio pós-doutoral,
prestou informações sobre o desenvolvimento da pesquisa da discente. Aprovado por unanimidade. ii)
solicitação do Prof. Aderbal Oliveira Damasceno para apresentar trabalho no XI Encontro Internacional da
AKB que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de agosto em Porto Alegre. O docente solicita 1,5 diárias (em torno
de 400,00), passagens (em torno de 700,00) e inscrição (aguardando tabela de valores a ser divulgada pela
AKB). Aprovado por unanimidade. 2.4 Requerimento de inclusão de co-supervisor em Estágio Pós-Doutoral
de Márcio Gomes Dias (Processo SEI Nº 23117.041749/2018-32)  – a Profa. Ana Paula apresentou aos
membros do Colegiado a solicitação do discente do Pós-Doutorado Márcio Gomes Dias para a inclusão da
Profa. Dra. Cris�ane Betanho como co-supervisora de seu estágio pós-doutoral. A Profa. Ana Paula ressaltou
que não há nas normas da UFU e da CAPES a figura do co-supervisor e que em consulta à PROPP pela
secretaria do PPGE, foi informada de que no âmbito da PROPP não é possível ser feito o registro de um co-
supervisor, entretanto, no âmbito do Programa deveria ser deliberado pelo Colegiado. O Prof. Niemeyer
acredita que poderia ser aprovado a inclusão da Profa. Cris�ane como co-supervisora e que a coordenação
do PPGE emi�ria uma declaração comprovando esse vínculo. A Profa. Ana Paula entende que não há a
possibilidade de declarar a existência de um co-supervisor se não existe norma�va que ins�tua a figura do
co-supervisor. Dessa forma, o Colegiado deliberou por buscar maiores esclarecimentos com o supervisor do
discente, Prof. Antonio César Ortega, de modo a decidirem posteriormente de maneira mais coerente e sem
que prejudique o andamento da pesquisa do aluno. A Profa. Ana Paula ficou responsável por conversar
pessoalmente com o Prof. Antonio César Ortega e depois repassar ao Colegiado. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, às nove horas e quarenta minutos, 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 Luiz Gustavo Fernandes Sereno, Membro de Colegiado, em
13/08/2018, às 09:50, 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 13/08/2018, às 13:42,
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 13/08/2018, 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 Carlos Cesar Santejo Saiani, Membro de Colegiado, em
17/08/2018, às 14:35, 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 20/08/2018,
às 07:41, 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 Niemeyer Almeida Filho, Membro de Colegiado, em
30/08/2018, às 11:02, 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 0582400 e o
código CRC CBF4D162.

 
Referência: Processo nº 23117.044995/2018-46 SEI nº 0582400
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