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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
POLÍTICA REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Ao 1° (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 14
(quatorze) horas, na sala 4109 (quatro mil cento e nove) da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, foi
realizada reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política da UFMG, com a presença dos seguintes membros do Colegiado:
Ricardo Fabrino Mendonça, Dawisson Elvécio Belém Lopes, Cláudia Feres
Faria, Leonardo Avritzer, Manoel Wanderley Duarte Santos, Marcus Abílio
Gomes Pereira, Marlise Miriam de Matos Almeida e as representantes
discentes Jéssica Mára Viana Pereira e Danúbia Godinho Zanetti. Constatada
a existência de quorum, o Coordenador Ricardo Fabrino Mendonça deu início à
reunião com a discussão das pautas. 1. Apresentação do novo site do
Programa: o prof. Ricardo Mendonça explicou sobre a criação do novo portal
da UFMG conduzido pelo Cedecom e pela PRPG/UFMG. Explicou que
Programas de Pós-Graduação foram priorizados e que, simultaneamente e
coincidentemente, o antigo site do Departamento de Ciência Política (no qual
estava alojado o do Programa) havia sido perdido por problema técnico no final
de dezembro de 2016. O Prof. Ricardo informou que o secretário Alessandro
Magno da Silva fez um treinamento do CEDECOM na última semana de
dezembro para alimentação e customização do site, tendo realizado a
montagem inicial do mesmo em janeiro de 2017. O prof. Ricardo apresentou o
s/te e pediu sugestões de melhorias. O Prof. Leonardo Avritzer sugeriu a
utilização de imagens mais institucionais. A profa. Marlise Almeida sugeriu
publicizar links para as páginas dos grupos de pesquisa. Todos concordaram;
2. Solicitação de estágio sénior do Prof. Fabrício Tomio: o prof. Ricardo
Mendonça apresentou a solicitação do Dr. Fabrício Ricardo de Limas Tomio,
professor da UFPR, de realizar estágio pós-doutoral junto ao Centro de
Estudos Legislativos (CEL) do DCP, sob supervisão da profa. Magna Maria
Inácio, desenvolvendo o projeto de pesquisa intitulado "Instituições políticas,
processo

legislativo

e controle

abstrato de constitucionalidade:

estudo
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comparativo das relações Executivo/Legislativo, da Jurisdição Constitucional e
da

produção

legislativa

nas unidades subnacionais", que

conta

com

financiamento parcial do CNPq. Os membros presentes discutiram sobre
requisitos para realização de pós-doutorado no PPGCP e analisaram o plano
de trabalho do candidato. Por fim, a solicitação foi aprovada, com a ressalva de
que o plano seja modificado, prevendo alguma articulação do pós-doutorando
com discentes da graduação e da pós-graduação. Salientou-se, ainda, a
necessidade de informar ao candidato sobre a exigência, da UFMG, de uma
declaração de disponibilidade

de tempo integral ao pós-doutorado; 3.

Solicitação de pós-doutorado de Dimas Enéas Ferreira: o prof. Ricardo
Mendonça apresentou a solicitação do Dr. Dimas Enéas Ferreira, professor do
Ensino Básico Técnico e Tecnológico lotado na Escola Preparatória de
Cadetes do Ar (Comaer/Ministério da Defesa), de realizar estágio pós-doutoral
junto ao Grupo Opinião Pública do DCP, sob supervisão da profa. Helcimara de
Souza Telles, desenvolvendo pesquisa sobre o tema das redes sociais digitais
e processos democráticos no Brasil e na América Latina. Os membros
presentes solicitaram a complementação da documentação entregue, que deve
conter plano de trabalho prevendo atividades de docência e informações sobre
as condições de afastamento do trabalho; 4. Minter UFMG-UFV: a profa.
Claudia Faria informou sobre a reunião realizada com a Profa. Daniela
Rezende, coordenadora do MINTER na UFV, em que foram discutidas
questões sobre encargos docentes, custos, financiamento pela UFV, bolsas e
responsabilidades académicas e institucionais das duas Universidades na
proposta de mestrado interinstitucional. Solicitou posicionamento do Colegiado
em relação à execução do projeto em 2017. O Prof. Ricardo Mendonça
salientou a importância de implementação do MINTER, e o Prof. Manoel
Santos, chefe do Departamento de Ciência Política, reafirmou o compromisso
do Departamento em relação à proposta. Os membros do colegiado discutiram
as condições existentes para a implementação do MINTER e foi decidido que
não havia condições de assinar o convénio e iniciar as atividades com as
condições atualmente oferecidas pela UFV, sobretudo no tocante à não
garantia de bolsas para os discentes; 5. Recursos Financeiros de Capital: o
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prof. Ricardo Mendonça informou ter recebido comunicado da Capes de que
haverá um aporte de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) de recursos de
capital ao PPGCP/UFMG no ano de 2017 e chamou a atenção para um
planejamento

adequado

na execução desses

recursos. 6.

Disciplina

metodológica: o prof. Ricardo Mendonça informou que o desenho da ementa
realizado pelos professores Magna Inácio e Manoel Santos e pelo discente
Wesley de Oliveira não sofreu alterações pelos demais membros do Colegiado
e comunicou que o professor Felipe Nunes do DCP se dispôs a ministrar a
disciplina, após a consulta feita pela coordenação do PPGCP a todos os
professores do Departamento e aos pós-doutorandos. O prof. Manoel Santos
esclareceu que irá ministrar o bloco final do curso, que se refere à área de
pesquisa qualitativa;

7. Relatório Sucupira: o prof. Ricardo Mendonça

comunicou que os relatórios referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 foram
complementados e enviados à CAPES em janeiro de 2017. Informou que o
relatório referente ao ano de 2016 está na fase de correção de dados e revisão
dos textos qualitativos e que deverá ser enviado até o dia 10 (dez) de fevereiro
de

2017. Afirmou

ser

necessário

criar

novos

mecanismos

para

o

preenchimento mais coletivo ao longo do ano, com envolvimento maior de
discentes e docentes; 8. Outros assuntos: (a) Seminário sobre América
Latina: o prof. Dawisson Lopes confirmou que o evento será realizado nos dias
13 e 14 de março de 2017 e informou que a comissão fez reuniões em que
foram definidos os temas das mesas e que já começaram a fazer os convites
aos(às) participantes externos(as). Citou os(as) participantes confirmados(as) e
os(as) convidados(as) ainda não confirmados(as); (b) Solicitação de auxílio da
discente Laura Martello para realização de viagem para coleta de dados no
México: o prof. Ricardo Mendonça esclareceu que trouxe a solicitação ao
Colegiado para decisão e para pensar os casos em que será permitido
financiamento de coleta de dados no exterior com auxílio do PPGCP. A profa.
Marlise Almeida, orientadora, explicou que a doutoranda defendeu o projeto e
que o desenho da pesquisa está interessante. Os presentes discutiram e a
representante discente Jéssica Pereira sugeriu realizar uma chamada para
os(as) discentes que precisarem de recursos para realizar suas pesquisas de

« ,
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campo. O prof. Ricardo Mendonça informou que seria inviável custear
pesquisas de campo de todos os discentes do Programa e sugeriu que as
solicitações a este respeito sejam avaliadas no âmbito da Comissão de Gestão
PROEX. Os presentes assentiram; (c) Bolsas FAPEMIG/PAPG: o prof. Ricardo
Mendonça explicou que a FAPEMIG estabeleceu um teto de 05(cinco) bolsas
de doutorado e 05 (cinco) bolsas de mestrado para o Programa. Desta forma,
02(duas) bolsas de doutorado não poderão ser renovadas. Esclareceu que
duas doutorandas começaram a receber bolsa após o início do doutorado e,
como solicitaram extensão de prazo, seria possível renovar as bolsas por mais
um mês, após o término do período regulamentar. Segundo informações da
Fapemig e da PRPG, tais bolsas, quando finalizadas, deixarão de existir e não
poderão ser transferidas a outros discentes. O Prof. Ricardo Mendonça colocou
em discussão, assim, a possibilidade de renovação de tais bolsas. Os
membros aprovaram, por unanimidade, a possibilidade de renovação destas
duas

bolsas FAPEMIG/PAPG, mesmo que as discentes já tivessem

ultrapassado os 48 meses de curso; (d) Bolsas disponíveis em março/2017: o
prof. Ricardo Mendonça informou que, um levantamento inicial, previa 11
(onze) bolsas disponíveis para implementação em 2017 para o mestrado e 05
(cinco) para o doutorado. Indagou ao Colegiado sobre a possibilidade de
conversão de bolsas de mestrado em bolsas de doutorado. Os membros
discutiram e todos foram favoráveis à conversão de 03 (três) bolsas de
mestrado em 02 (duas) bolsas de doutorado. Não havendo mais nada a ser
tratado foi encerrada a sessão que, para constar, eu, Thaís Amorim de Araújo,
lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos membros presentes a
esta reunião. Belo Horizonte, 22 de março de 2017.

