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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 5ª REUNIÃO/ 2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Aos treze dias do mês de agosto 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 5ª 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) O Prof. Niemeyer informou
que o projeto do CNPq para viabilizar a vinda do convidado indiano foi aprovado na modalidade professor
visitante do exterior e que a vinda dele está programada para 22 de setembro. Ademais, o Prof. Niemeyer
comunicou que os professores Clésio Lourenço Xavier e Carlos Henrique de Carvalho informaram que vão
solicitar a compra das passagens para o convidado pela Reitoria da UFU, pois o recurso pelo CNPq
provavelmente demorará a ser liberado dificultando a compra das passagens aéreas, que estarão com preços
mais altos. O Prof. Niemeyer informou que o recurso do CNPq virá em forma de diárias, e que ele verificará a
possibilidade de transferir parte do recurso para o PPGE. O Prof. Flávio ressaltou sobre a necessidade de
verificar a questão para a prestação de contas ao CNPq. A Profa. Ana Paula ressaltou que a ajuda de custo
que o PPGE poderia oferecer ao convidado seria com diárias, contudo, como ele ficará hospedado na casa do
Prof. Niemeyer, esse auxílio por parte do PPGE não será possível. 1.2) A Profa. Ana Paula informou que está
se esforçando para viabilizar a tradução dos três ar�gos de docentes do PPGE. Ela informou que em contato
com a Diretoria de Pós-Graduação, foi informada que a PROPP possui interesse nessa inicia�va e, portanto,
há a possibilidade de solicitar a PROPP, se necessário, um apoio para essas traduções. 1.3) A Profa. Ana Paula
agradeceu aos membros do Colegiado e também aos técnicos Camila e Vinícius pelo empenho para a
realização da 3ª Semana de A�vidades, que ela considerou tendo um saldo posi�vo. Conforme havia sido
solicitado pelo Prof. Niemeyer, foi feita a transmissão ao vivo das palestras de maneira bem sucedida. O
representante discente, Luiz Gustavo, informou que o evento foi muito elogiado pelos membros da
comunidade externa à UFU. A Profa. Ana Paula informou que pretende organizar aulas especiais com alguns
professores, principalmente os que estão próximos de se aposentar, para que seja feito o registro dessas
aulas. O Prof. Niemeyer elogiou as palestras e considerou a palestra do Prof. Paulo Furquim exemplar pelo
modo que ele a conduziu, sem apresentar um ar�go específico. A Profa. Ana Paula informou, ainda, que a
par�r de agora começará a organizar as outras a�vidades do semestre, e precisará de ajuda dos membros do
Colegiado. O Prof. Carlos Saiani solicitou que seja feito um esforço na tenta�va de reforçar a importância da
par�cipação docente. O Prof. Niemeyer sugeriu que seja proposto no CONSIERI que essas a�vidades sejam
ra�ficadas como de todos, não apenas do PPGE e, se possível, que seja feito um acompanhamento da
par�cipação docente para fins esta�s�cos. 1.4) A Profa. Ana Paula informou que precisará suspender, por
enquanto, a reunião com os discentes prevista para o dia 24/08, ficando a próxima data a ser definida
oportunamente. 1.5) A Profa. Ana Paula informou que embora tenha se esforçado para viabilizar a
par�cipação do PPGE no Prêmio Werner Baer, não foi possível dado o exíguo prazo para inscrição do docente
indicado. Ela informou que jus�ficou a não par�cipação do PPGE para o Presidente da ANPEC, Prof. Roberto
Meurer. 1.6) A Profa. Ana Paula comunicou que, como é de conhecimento de todos do Colegiado, no início
de agosto foi feita a indicação pela ANPEC ao CNPq para a renovação do Comitê de Assessoramento da área,
sendo: Marcelo José Braga, Carmem Aparecida do Valle Costa Feijó e Daniela Magalhães Prates. 1.7) A Profa.
Ana Paula informou que conversou com o Prof. César sobre a solicitação do aluno de Pós-Doutorado, Márcio
Gomes Dias, para incluir um co-supervisor. A Profa. Ana Paula explicou que como não há a figura do co-



supervisor nas norma�vas da CAPES e da UFU, não há a possibilidade de fazermos esse registro. 1.8) A Profa.
Ana Paula informou que recebeu no dia 13 de julho um o�cio da Unimontes apresentando formalmente o
interesse pelo DINTER. Por estar de férias no período de 16 a 30 de julho, a Profa. Ana Paula informou que
ainda não conseguiu avançar nas trata�vas com a Unimontes. Contudo, ela buscou informações na Divisão
de Apoio à Pós-Graduação e foi orientada a verificar os documentos que constam na Plataforma Sucupira
para então fazer uma discussão cole�va e, posteriormente, agendar uma reunião com a Unimontes. A Profa.
Ana Paula solicitou ajuda do Colegiado para buscar o material per�nente à matéria e preparar os
documentos para apresentar numa próxima reunião do Colegiado. O Prof. Flávio Vilela se pron�ficou a ajudá-
la. 1.9) A Profa. Ana Paula informou que durante os dias 4 e 5 de julho de 2018, o Prof. Clésio Marcelino de
Jesus par�cipou do XXIII Encontro Regional de Economia (Anpec Nordeste) como representante do PPGE. A
professora apresentou o relato feito pelo Prof. Clésio sobre a reunião. O professor informou que es�veram
presentes de 7 a 9 representantes de cursos de pós-graduação em economia e o Presidente Nacional da
ANPEC, Prof. Roberto Meurer. O principal obje�vo da reunião foi avaliar o encontro ocorrido e deliberar
sobre o próximo. Definiu-se que a coordenação do evento con�nua com o Prof. Paulo Amilton; que o Banco
do Nordeste é um parceiro, entretanto, o cenário é de escassez de recursos e, em breve, o evento pode
passar por reformulações. O Prof. Clésio declarou que tem disponibilidade em con�nuar par�cipando da
comissão cien�fica do próximo evento, desde que a coordenação aceite e o indique. O Prof. Clésio relatou
também que após debate, ficou decidido que será man�da as cinco áreas para o próximo evento e que
con�nuará sendo cobrado pela submissão dos trabalhos (R$ 70,00) e, no momento da inscrição (R$ 150,00),
caso o trabalho seja aprovado, visando ampliar as receitas para o evento. 1.10) A Profa. Ana Paula informou
que dois bolsistas não par�ciparam integralmente das a�vidades da 3ª Semana de A�vidades do PPGE,
contudo, possuem jus�fica�vas, que são: discente do Curso de Mestrado Raphael Teles Oliveira, que
conforme informado por seu orientador, Prof. Niemeyer, ele está fora do Brasil realizando um curso na CEPAL
que está relacionado com sua dissertação; discente do Curso de Doutorado Érica Priscilla Carvalho de Lima,
que enviou comunicado informando que estará fazendo levantamento de dados para sua tese. 1.11) A Profa.
Ana Paula informou que a solicitação do PPGE para realização das a�vidades do semestre no âmbito do
Edital PROEX foi indeferida. A PROEX caracterizou a solicitação do PPGE como um projeto por durar 5 meses
e não evento. 1.12) A Profa. Ana Paula informou que a discente Gabriela Lima Aidar, que foi
excepcionalmente aprovada pelo Colegiado do PPGE para cursar o doutorado sanduíche, não teve sua
candidatura aprovada pela Capes. Antes de iniciar a ordem do dia, a Profa. Ana Paula solicitou aos membros
do Colegiado a exclusão dos pontos de pauta 2.4 e 2.5 e a inclusão de dois pontos de pauta: Deliberação
sobre comunicado a ser realizado no âmbito do Edital SEI CPPGE Nº 1/2018 e Deliberação sobre novo
encaminhamento para ANPUR. Aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1. Aprovação da ata da 4ª
reunião ordinária de 2018 (Processo SEI Nº 23117.044995/2018-46) - A Profa. Ana Paula relembrou aos
membros do Colegiado os pontos de pauta da ata da 4ª reunião ordinária de 2018, informando que a ata
está disponível no SEI e deve ser assinada eletronicamente. Aprovada por unanimidade. 2.2. Indicação
coordenador subs�tuto do Programa de Pós-Graduação em Economia   – A Profa. Ana Paula comunicou aos
membros do Colegiado sobre a necessidade de indicar um coordenador subs�tuto para o PPGE. Ela informou
que já havia feito uma consulta ao Prof. Carlos Saiani e que ele demonstrou interesse, mas que gostaria de
ouvir a opinião dos membros do Colegiado. O Prof. Carlos Saiani confirmou que tem disposição e interesse
para exercer o cargo de coordenador subs�tuto do PPGE. Tanto o Prof. Flávio quanto o Prof. Niemeyer
informaram que concordam com essa indicação e que não possuem interesse em assumir o cargo. Todos os
membros do Colegiado acolheram a indicação e acreditam que o Prof. Carlos Saiani possui mérito para
exercer esse cargo. O Prof. Carlos Saiani agradeceu. Aprovado por unanimidade. 2.3 Solicitação de ajuda de
custo para par�cipação em evento   -  Inicialmente a Profa. Ana Paula atualizou os membros do Colegiado
quanto ao orçamento do PPGE. A professora informou que há um saldo de R$ 16.530,59 do PROAP, sendo
que deste valor já está previsto o gasto de R$ 6.500,00 com a tradução dos três ar�gos. Além disso, planeja-
se conceder ajuda de custo ao Prof. Daniel que par�cipará de um evento no México e também contribuir
com a par�cipação de discentes e docentes no Encontro da ANPEC que ocorrerá em dezembro. A professora
ressaltou que não há outros eventos previstos e, conforme calendário da PROPLAD, o prazo para solicitar
diárias e passagens no sistema se encerra no início de outubro. Após esta explicação inicial, a Profa. Ana
Paula apresentou aos membros do Colegiado a solicitação de ajuda de custo recebida do discente do Curso
de Mestrado Antônio Paulo da Silva Mesquita Junior:  O discente solicita o pagamento de 03 diárias para
par�cipar do XVI Encontro da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos que ocorrerá em Caruaru
– PE entre os dias 03 e 05 de outubro, no qual o discente teve um trabalho aprovado.  O valor das diárias
totaliza R$ 960,00, isto é, 3 diárias no valor de 320,00 cada conforme es�pulado na Portaria SEI PROPP Nº



27/2018. Aprovado por unanimidade. 2.4 Análise coeficiente de rendimento dos discentes – A Profa. Ana
Paula solicitou a exclusão desse ponto de pauta pois não recebeu em tempo as orientações da PROPP de
como proceder com essa questão. Ela fez uma breve explicação da presente situação, informando que temos
um discente que não atende ao Inciso I do Art. 47, Resolução Nº 12/2008, do CONPEP, isto é, o discente
obteve Coeficiente de Rendimento Global (CR) inferior a 2,5 e, portanto, está previsto pela mesma norma
seu desligamento. Ao verificarem a Resolução supracitada, os membros do Colegiado entenderam que a
decisão do desligamento cabe à Coordenação, pois o Colegiado é a primeira instância de recurso. Dessa
forma, este ponto de pauta foi excluído e, posteriormente, será trazido ao Colegiado ou como um informe,
ou, se for o caso, será pautado para deliberação sobre recurso do discente. Aprovado por
unanimidade. 2.5 Análise do cumprimento dos critérios para manutenção das bolsas dos discentes
referente a 2018/1 – A Profa. Ana Paula solicitou a exclusão desse ponto de pauta pois há um discente
bolsista que ainda não finalizou todas as suas a�vidades avalia�vas de 2018/1 devido a problemas de saúde.
Por orientação da PROPP, deve-se aguardar o envio das notas finais do discente para avaliá-lo. Na próxima
reunião ordinária esse ponto retornará à pauta para apreciação. Aprovado por unanimidade. 2.6 Deliberação
sobre a emissão de Carta de Aceite para candidatos par�cipantes do PEC-PG – a Profa. Ana Paula
apresentou aos membros do Colegiado a solicitação para concessão de carta de aceite, no âmbito do
Programa PEC-PG da Capes, de três candidatos: Cas�go José Cas�go, Daniel Margarida Tiago e Deepak
Gupta. Após a análise dos documentos apresentados pelos candidatos, o Colegiado aprovou por
unanimidade indeferir a solicitação de carta de aceite dos candidatos Daniel Margarida Tiago e Deepak
Gupta e deferir a solicitação de carta de aceite do candidato Cas�go José Cas�go. 2.7 Deliberação sobre
comunicado a ser realizado no âmbito do Edital SEI CPPGE Nº 1/2018 – a Profa. Ana Paula apresentou aos
membros do Colegiado que para fins de cumprimento da documentação exigida para inscrição no processo
de seleção para ingresso no Curso de Doutorado Acadêmico em Economia Turma 2019/01 – Aluno Regular, a
cópia do comprovante de inscrição no Exame de Seleção ANPEC/2019, listado no item 5.4.4. do Edital SEI
CPPGE No1/2018 só estará disponível aos candidatos no dia 13 de setembro, e as inscrições no PPGE se
encerram no dia 30 de agosto. Em contato com o Prof. Marco Flávio, coordenador do Exame ANPEC, este
informou que o documento que os candidatos possuem no momento é a cópia do cadastro de inscrição.
Assim, ao buscar orientações na DIAPG e DIRPG, a professora foi orientada a divulgar um comunicado
informando que a cópia do cadastro de inscrição no Exame de Seleção ANPEC/2019 será aceita em
subs�tuição ao documento cópia do comprovante de inscrição no Exame de Seleção ANPEC/2019. Assim, a
professora Ana Paula encaminhou aos membros do Colegiado essa proposta de comunicado. Aprovado por
unanimidade. 2.8 Deliberação sobre novo encaminhamento para ANPUR – a Profa. Ana Paula informou que
no dia 10 de julho enviou para ANPUR um o�cio explanando todo o ocorrido desde que o Colegiado do PPGE
decidiu descredenciar o Programa da ANPUR, e requerendo oficialmente o descredenciamento do PPGE,
bem como o envio de uma declaração ao PPGE formalizando esse descredenciamento. Assim que a ANPUR
recebeu este o�cio, a secretária da ANPUR, Sra. Carolina, ligou para o Prof. Wolfgang ques�onando-o sobre o
documento. No dia 11 de julho, a Profa. Ana Paula reuniu-se com o Prof. Wolfgang e reiterou a posição do
PPGE e apresentou a ele o estatuto da ANPUR, no qual existe, inclusive, a possibilidade de credenciamento à
Associação pelo IERI. Ficou decidido dessa reunião que a Profa. Ana Paula buscaria com o Presidente da
ANPUR, Prof. Eduardo Nobre, orientações sobre como efe�var o desligamento do PPGE. Na sequência, a
Profa. Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado o Estatuto da ANPUR, que prevê o desligamento
voluntário de membros da Associação (Art. 7º) e a exclusão de membros da Associação (Art. 8º). O
desligamento voluntário é direito de qualquer membro da Associação e deve ser efetuado protocolando seu
pedido junto à Secretaria da ANPUR, se devidamente quitadas suas obrigações associa�vas. A exclusão de
membros da Associação, por sua vez, pode ocorrer por diversas ocorrências, dentre elas, pela falta de
pagamento, por parte dos Filiados ou Associados, de três (03) parcelas consecu�vas das contribuições
associa�vas. A orientação dada pelo Presidente da ANPUR à época, Prof. Rodrigo Simões enquadrava-se no
Art. 8o do Estatuto. A Profa. Ana Paula ressaltou que não gostaria que o PPGE fosse excluído por
inadimplência já que essa dívida não é reconhecida e, com o consen�mento do Colegiado do PPGE, gostaria
de encaminhar essa situação para que haja um desligamento voluntário, como previsto no Art. 7o. A Profa.
Ana Paula disse que já tentou contato telefônico com o atual presidente, Sr. Eduardo Nobre, mas que ainda
não obteve retorno. O Prof. Niemeyer sugeriu contatar o Prof. Eduardo Guimarães para verificar em que
medida poderia ajudar o PPGE na comunicação com a ANPUR. Decidiu-se que a Profa. Ana Paula con�nuaria
o contato com o presidente da ANPUR a fim de buscar orientações sobre a melhor forma de solucionar essa
situação. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dez 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 Ana Paula Macedo de Avellar, Presidente, em 10/09/2018, às
11:46, 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 10/09/2018, às 11:57,
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
10/09/2018, às 14:01, 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 10/09/2018,
às 14:47, 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
21/09/2018, às 14:41, 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 Luiz Gustavo Fernandes Sereno, Membro de Colegiado, em
21/09/2018, às 16:00, 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 0655776 e o
código CRC DFE934D6.

 
Referência: Processo nº 23117.054253/2018-29 SEI nº 0655776
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