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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Aos dez dias do mês de setembro 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 6ª 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 e Michele Polline
Veríssimo. Jus�ficada a ausência do Prof. Niemeyer Almeida Filho e do representante discente Luiz Gustavo
Fernandes Sereno. 1. Informes: 1.1) A Profa. Ana Paula informou que está agendada para o dia 17/09 às
10h00 uma reunião com professores representantes da Unimontes interessados pelo Dinter. A reunião
ocorrerá na UFU, na PROPP, e contará com a par�cipação do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da
UFU, Prof. Carlos Henrique de Carvalho e do coordenador subs�tuto do PPGE, Prof. Carlos Saiani.  A Profa.
Ana Paula informou que o Prof. Marcos Fábio Mar�ns de Oliveira, chefe do Departamento de Economia da
Unimontes, confirmou a par�cipação na reunião e que ele a ques�onou sobre: quan�dade mínima de
doutorandos; necessidade de recursos da Unimontes; possibilidade de professores de outras áreas
par�ciparem desse Curso de Doutorado e; quais são os prazos do processo no âmbito da UFU. Contudo, a
Profa. Ana Paula informou que ainda não o respondeu pois acredita que essas questões dependem de
discussão no Colegiado do PPGE e que, possivelmente, algumas dessas questões serão esclarecidas nessa
reunião do dia 17/09. Ademais, a Profa. Ana Paula solicitou ao Prof. Flávio que busque maiores informações
sobre o Dinter e repasse a ela, conforme já havia sido combinado em reunião anterior do Colegiado. 1.2) A
Profa. Ana Paula informou que, conforme aprovado pelo Colegiado do PPGE em consulta via e-mail,
concedeu-se ao Prof. Daniel Caixeta Andrade 2,5 diárias para viabilizar sua par�cipação no evento 15th
Congress of the Interna�onal Society for Ecological Economics, no México, o que totalizou R$ 3.162,76
oriundos do PROAP do PPGE. 1.3) O Prof. Flávio ques�onou a Profa. Ana Paula sobre o andamento do
processo para aplicação das provas da Anpec, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2018. A Profa.
Ana Paula informou que as provas ocorrerão em duas salas e que ainda está consultando os professores para
verificar as disponibilidades deles em aplicarem as provas. Antes de iniciar a ordem do dia, a Profa. Ana Paula
solicitou aos membros do Colegiado a inclusão de um ponto de pauta: Aprovação da ata da 2ª reunião
extraordinária de 2018 (Processo SEI Nº 23117.062390/2018-37). Este passa a ser o segundo ponto da pauta.
Aprovado por unanimidade. 2. Ordem do dia. 2.1. Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária de 2018
(Processo SEI Nº 23117.054253/2018-29)- A Profa. Ana Paula relembrou aos membros do Colegiado os
pontos de pauta da ata da 5ª reunião ordinária de 2018, informando que a ata está disponível no SEI e deve
ser assinada eletronicamente. Com uma abstenção da Profa. Michele que ainda não fazia parte do Colegiado,
a ata foi aprovada. 2.2 Aprovação da ata da 2ª reunião extraordinária de 2018 (Processo SEI Nº
23117.062390/2018-37)   – A Profa. Ana Paula relembrou aos membros do Colegiado o ponto de pauta da ata
da 2ª reunião extraordinária de 2018, informando que a ata está disponível no SEI e deve ser assinada
eletronicamente. Aprovada por unanimidade. 2.3 Análise do cumprimento dos critérios para manutenção
das bolsas dos discentes referente a 2018/1  -  Inicialmente a Profa. Ana Paula informou que este ponto de
pauta foi re�rado da úl�ma reunião ordinária do Colegiado do PPGE pois havia um discente bolsista que
ainda não �nha finalizado todas as suas a�vidades avalia�vas de 2018/1 devido às questões médicas. E, por
orientação da PROPP, deveria aguardar a situação final do discente para avaliá-lo. Ela informou que os
professores informaram a ela o conceito do discente nas disciplinas, embora ainda não tenha sido registrado



no sistema devido às questões burocrá�cas para tal. A Profa. Ana Paula informou que analisou todos os
critérios para a manutenção dos bolsistas e que não houve nenhum descumprimento, portanto, o
encaminhamento é de que a alocação atual das bolsas seja man�da. Aprovado por unanimidade.
2.4 Solicitação para mudança de orientador da discente do Curso de Mestrado Karina Palmieri de Almeida
(Processo SEI Nº 23117.054106/2018-59) – A Profa. Ana Paula informou aos membros do Colegiado que a
discente do Curso de Mestrado Karina Palmieri de Almeida protocolou em 08 de agosto de 2018 um pedido
para mudança de orientação. A Profa. Ana Paula apresentou o pedido, no qual a discente jus�fica essa
solicitação pelo interesse em mudar a temá�ca de sua pesquisa para área de Economia Industrial e, sugere,
ainda, a Profa. Marisa dos Reis Azevedo Botelho como orientadora. Atualmente a discente é orientanda do
Prof. Clésio Marcelino de Jesus. A Profa. Ana Paula informou que fez um levantamento da alocação de
orientações e consultou o orientador da discente e também a Profa. Marisa dos Reis Azevedo Botelho para
saber de sua disponibilidade de orientação. Ambos os professores concordaram com a mudança na alocação
dessa orientação. Aprovado por unanimidade. 2.5 Solicitação para mudança de orientador da discente do
Curso de Doutorado Daisy Caroline Nascimento Pereira (Processo SEI Nº 23117.059401/2018-00) – A Profa.
Ana Paula informou aos membros do Colegiado que a discente do Curso de Doutorado Daisy Carolina
Nascimento Pereira protocolou em 23 de agosto de 2018 um pedido para mudança de orientação. A Profa.
Ana Paula apresentou o pedido, no qual a discente jus�fica essa solicitação pela temá�ca que pretende
pesquisar, informando que a atual orientadora, Profa. Michele, não trabalha com esse tema. Dado o tema
que a discente pretende pesquisar, a Profa. Ana Paula consultou o Prof. Guilherme Jonas Costa da Silva sobre
sua disponibilidade para aceitar essa orientação e ele concordou. A Profa. Ana Paula também consultou a
Profa. Michele sobre essa mudança de alocação da orientação, que também se manifestou de acordo. A
Profa. Michele informou que a discente relatou para ela que possui o interesse em ser coorientada pelo Prof.
Julio Fernando Costa Santos. A Profa. Ana Paula informou que conversou a discente que o Colegiado
deliberaria sobre a mudança da orientação e depois ela em conjunto com seu novo orientador verificaria a
necessidade em solicitar a coorientação. Desse modo, a Profa. Ana Paula fez um encaminhamento para
mudança na alocação da orientação da Profa. Michele para o Prof. Guilherme Jonas Costa da Silva. Aprovado
por unanimidade. 2.6 Deliberação sobre encaminhamento para descredenciamento da ANPUR – A Profa.
Ana Paula informou aos membros do Colegiado que, conforme havia sido deliberado na úl�ma reunião
ordinária do Colegiado, ela tentou novo contato com o Presidente da ANPUR, Prof. Eduardo Nobre. Ela
informou que em contato com ele por telefone no dia 18 de agosto, ele informou que em assembleia da
ANPUR havia sido deliberado pelo perdão da dívida de dois programas e então, o descredenciamento. Logo,
para o Prof. Eduardo Nobre essa decisão abriu um precedente do qual o PPGE poderia também se valer, mas
que ele enviaria para Profa. Ana Paula a ata da assembleia em que esta decisão foi tomada. Em 17 de agosto
o Prof. Eduardo Nobre enviou via e-mail a ata, contudo, a Profa. Ana Paula observou que na ata consta que
os débitos seriam desconsiderados naquele momento, entretanto, seriam cobrados caso fosse pedido o
credenciamento novamente. A par�r disso, a Profa. Ana Paula informou que não entende ser a melhor opção
para solucionar esse problema. Após discussões, todos os membros do Colegiado concordaram que a melhor
solução é fazer novo contato com o Prof. Eduardo Nobre e verificar se há possibilidade de reduzir essa dívida
de R$ 4.000,00 e que mesmo que não haja redução nesse valor, que seja feito o pagamento da dívida e então
solicitado o descredenciamento voluntário. A Profa. Ana Paula informou, ainda. Que verificará também qual
o prazo dentro da UFU para conseguir efe�var esse pagamento ainda esse ano. Por fim, o Prof. Carlos Saiani
sugeriu que após o descredenciamento seja enviado ao Diretor do IERI, Prof. Wolfgang Lenk, um documento
apresentando esse resultado e sugerindo a ele que caso o IERI tenha interesse no credenciamento, que seja
levado ao CONSIERI para apreciação. Aprovado por unanimidade. 2.7 Alocação de uma bolsa de Mestrado
do CNPq – A Profa. Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado, inves�dos no papel de Comissão de
Bolsas, a solicitação do discente do Curso de Mestrado Mozart Santos Mar�ns para desligamento de sua
bolsa de Mestrado do CNPq por ter conseguido um emprego em Belo Horizonte.  A Profa. Ana Paula
informou que consultou a norma�va que rege essa matéria, Resolução SEI Nº 001/2018, do Colegiado do
PPGE, e verificou que o próximo discente que cumpre os critérios para ter uma bolsa é o discente Fellipe
Suzuki, ingressante em 2018. A Profa. Ana Paula ressaltou que na turma do discente Mozart dos Santos
Mar�ns (ingressantes em 2017) há um aluno que não possui vínculo emprega�cio e que está sem bolsa,
entretanto, não cumpre um dos critérios da Resolução SEI Nº 001/2018, do Colegiado do PPGE, pois este
discente possuis dois conceitos C em disciplinas obrigatórias. Desse modo, o Colegiado, enquanto Comissão
de Bolsas, aprovou por unanimidade a alocação da bolsa de Mestrado do CNPq para o discente Fellipe
Suzuki. 2.8 Deliberação sobre o cumprimento do Estágio Docência pelo discente do Curso de Mestrado
Mozart Santos Mar�ns – A Profa. Ana Paula informou aos membros do Colegiado, que conforme já havia



comunicado no ponto de pauta anterior, o discente Mozart Santos Mar�ns conseguiu um emprego em Belo
Horizonte. Atualmente o discente que é ingressante da Turma 2017 cursa a disciplina de Dissertação de
Mestrado e Estágio Docência na Graduação e, devido a essa mudança de cidade, o discente solicitou a
dispensa do cumprimento do Estágio Docência mesmo tendo sido bolsista. A Profa. Ana Paula destacou que
o cumprimento do Estágio Docência por bolsistas do Mestrado não é um requisito obrigatório pelo CNPq,
sendo apenas uma exigência da Resolução SEI Nº 001/2018, do Colegiado do PPGE. Ademais, a Profa. Ana
Paula informou que o discente só foi matriculado no 2º semestre de 2018 na disciplina de Estágio Docência
na Graduação pois a Resolução só foi publicada ao final de fevereiro de 2018, quando já não havia mais prazo
para oferta de disciplina para o 1º semestre de 2018. Por unanimidade, o Colegiado aprovou a dispensa da
realização do Estágio Docência na Graduação para o discente Mozart Santos Mar�ns. 2.9 Solicitação de
ajuda de custo para pesquisa de campo da discente do Curso de Doutorado Elaine Carvalho de Lima –
 Inicialmente a Profa. Ana Paula atualizou os membros do Colegiado quanto ao orçamento do PPGE. A
professora informou que há um saldo do PROAP em torno de R$ 6.150,00 e que se for feito o pagamento da
dívida da ANPUR por R$ 4.000,00, restará apenas R$ 2.150,00. Além disso, a Profa. Ana Paula comunicou que
este recurso deverá ser gasto até o início de outubro devido à execução orçamentária na UFU. Após esta
explicação inicial, a Profa. Ana Paula apresentou aos membros do Colegiado a solicitação de ajuda de custo
recebida da discente do Curso de Doutorado Elaine Carvalho de Lima:  A discente solicita o pagamento de 05
diárias para viabilizar sua pesquisa de campo nos municípios de Barreiras (BA) e Luís Eduardo Magalhães (BA)
entre os dias 22/10 e 01/11/2018, o que totaliza R$ 1.600,00, conforme valores es�pulados na Portaria SEI
PROPP Nº 27/2018. Por unanimidade, o Colegiado deferiu parcialmente a solicitação da discente,
concedendo 3 diárias, o que totaliza R$ 960,00. Nada mais havendo a tratar, às dez 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 Flavio Vilela Vieira, Membro de Colegiado, em 17/10/2018,
às 14:44, 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 18/10/2018, às
11:05, 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 Michele Polline Verissimo, Membro de Colegiado, em
19/10/2018, às 12:08, 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
24/10/2018, às 19:05, 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 06/11/2018, às 13:57,
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
06/11/2018, às 15:07, 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 0711279 e o
código CRC CB5BB3BA.

 
Referência: Processo nº 23117.063039/2018-63 SEI nº 0711279
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