UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE
2020
Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, às 14 horas, na sala 4109 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:
1. Natália Guimarães Duarte Sátyro (coordenadora);
2. José Angelo Machado (subcoordenador);
3. Marcus Abílio Gomes Pereira;
4. Marcia Miranda Soares;
E os representantes discentes:
5. Lucas Henrique Ribeiro da Silva (Titular do Doutorado),
6. Kelly Cristine Oliveira Meira (Titular do Mestrado),
7. Renato Duarte Caetano (Suplente do Mestrado).
Constatada a existência de quórum, a Coordenadora Natália Guimarães Duarte Sátyro deu início à reunião.

1. Diminuição do número de chapas do Colegiado de 06 para 05: a profa. Natália Sátyro informou que o prof. Bruno Reis irá
formalizar sua renúncia ao Colegiado e sugeriu consultar a PRPG sobre a possibilidade de diminuição do número de chapas que
compões o Colegiado de 06 para 05 e todos aprovam.

2. Comissão de Bolsas 2020: o prof. Marcus Abílio Pereira se propõe a par cipar, sendo indicado como presidente da Comissão. A
profa. Marlise Matos é indicada como tular e a profa. Telma Menicucci como suplente. A representação discente indica
Renato Caetano. Todos concordam.

3. Repasse do Fórum dos Coordenadores e Comissão de Planejamento Estratégico: a profa. Natália Sátyro explicou que a
avaliação ainda não possui indicadores e critérios claros, mas que conseguiu uma proposta pública de realização de um préteste. Informou a necessidade de propor o planejamento estratégico do Programa para o relatório ﬁnal do Quadriênio e
sugeriu a formação de uma comissão para este ﬁm. Os presentes indicam os professores Ricardo Mendonça, José Angelo
Machado e a representação indicou o discente Lucas Henrique Ribeiro da Silva.

4. Comissão Discente para apoio no levantamento de dados para o Sucupira: a representação discente irá mandar mensagem
aos discentes para veriﬁcar os/as interessados/as em ajudar e repassará à coordenação até o ﬁm de fevereiro.

5. Bancas para a Seleção 2020 para os cursos de Mestrado e Doutorado: a profa. Natália Sátyro salientou a importância da
indicação das bancas agora, principalmente devido à necessidade de montagem dos baremas para sua inclusão no processo de
inscrição online. Sugeriu que a comissão de mestrado escolha textos e perguntas que reﬂitam o Programa como um todo e os
presentes assen ram. Foram indicados/as para a comissão do Doutorado: Natália Sátyro, Ricardo Mendonça, Manoel Santos
e/ou Magna Inácio (suplente); e para a Comissão de Mestrado: Geralda Miranda, Mario Fuks, Marjorie Marona e/ou Marlise
Matos.

6. Solicitações de Orientação: (a) Jaqueline Hesmini Hansen (turma de Doutorado de 2016): a discente solicitou mudança de
orientação do prof. Mario Fuks para o prof. Marcus Abílio Pereira, com anuência dos dois professores. O pedido foi aprovado;
(b) Geelison Silva (turma de doutorado de 2017): o discente solicitou a orientação do prof. Carlos Ranulfo e o pedido foi

aprovado – esse processo já nha sido dado desde dezembro e aguardávamos a resposta do Ranulfo; (c) Discentes da turma de
Doutorado com entrada em 2019 - Pedidos aprovados: Aglaé Isadora Tumelero - profa. Magna Inácio; Ana Luísa Machado de
Castro - profa. Marlise Matos; Ananda Winter Marques - profa. Marlise Matos; Camila Montevechi Soares – profa. Claudia
Faria; João Paulo Nicolini Gabriel - prof. Dawisson Lopes; Luiz Henrique Cole o - prof. Mario Fuks; Mariana Aparecida Dias prof. José Ângelo Machado; Shandor Torok Moreira – profa. Marjorie Marona; ﬁcou pendente o caso do Gustavo Sabbag de
Souza. Os casos do Albany Ferreira Lima, Lucas Henrique Ribeiro da Silva e Maycon Yuri Nascimento Costa – que pediram
orientação do prof. Manoel Santos, deverão ser conversados entre a coordenação e o professor uma vez que só dois poderão
ser aceitos. O pedido do Carlos Estevão para orientação com o Prof. Juarez também não foi analisado neste momento em
função do teto desse professor.

7. Defesas e solicitações de extensão de prazo: (a) Defesa de dissertação – turma de Mestrado com entrada em 2018
(solicitações de extensão): Alexandre Vieira de Souza: solicitou até 31/08/2020 - aprovado até 30/06/2020; Ana Clara Mar ns
Albuquerque: solicitou até 30/06/2020 - aprovado; Camila Ma arelli de Abreu e Silva: solicitou até 30/04/2020 - aprovado;
Estefânia Viana Sampaio: solicitou até 31/03/2020 - aprovado; Esther Maria Passos Simões Froes Guimarães: solicitou até
30/04/2020 - aprovado; Kelly Cordeiro dos Santos: solicitou até 30/05/2020 - aprovado; Livia Silva Macedo: solicitou até
30/05/2020 - aprovado; Paula Ayumi Osakabe: solicitou até 30/06/2020 - aprovado; Vitor Candido Leles de Paulo: solicitou até
30/06/2020 – aprovado; (b) Defesa de Tese – turma de Doutorado de 2014: Flávia Felizardo Davi: marcada para 20/02/2020;
Alessandra Rodrigues Costa Fonseca: não marcou ainda, mas previsão de defender possivelmente em fevereiro; (c) Defesa de
Tese – turma de Doutorado de 2015: Deivison Souza da Cruz e Johanna Ka uska Monagreda: casos mais complicados, ainda
não qualiﬁcaram e estão indo para mais de 60 meses da entrada, foi enviado carta informando o prazo limite até o ﬁnal do 1º
semestre le vo de 2020; Débora Menezes Alcântara: marcada para 11/03/2020; Diego Valadares Vasconcelos Neto: não tem
retorno claro, mas provavelmente irá defender em março; Laura França Martelo: previsão para março de 2020; Leonardo da
Silveira Ev: marcada para 28/02/2020; Mario Sche no Valente: defesa a ser marcada ainda em fevereiro; todos eles receberam
carta da coordenação com data limite para defesa e risco de jubilamento. (d) Defesa de Tese – turma de Doutorado de 2016
(solicitações de extensão de prazo): Danúbia Godinho Zane : solicitou até 30/04/2020 - aprovado; Enrique Carlos Natalino:
solicitou até 31/05/2020 - aprovado; Jaqueline Resmini Hansen: solicitou até 31/07/2020 – aprovado até 30/06/2020; Jéssica
Silva Fernandes: está grávida e solicitou até 30/09/2020 (prorrogação e licença maternidade) - aprovado; Marco Antônio
Konopacki: solicitou até 31/08/2020 – aprovado até 30/06/2020; Maria Alice Silveira Ferreira: qualiﬁcação marcada para
18/02/2020 e solicitou extensão até 30/06/2020 – aprovado; Mauro Lucio Jerônimo: qualiﬁcação marcada para 27/02/2020 e
solicitou extensão até 30/06/2020 – aprovado; Paula Vivacqua de Souza Galvão Boarin: solicitou até 31/07/2020 – aprovado
até 30/06/2020; Sabrina Karlla Oliveira de Almeida: não qualiﬁcou, solicitou extensão até 30/09/2020 – aguardar qualiﬁcação
para depois deliberar sobre a prorrogação; Thales Torres Quintão: solicitou até 31/07/2020 – aprovado até 30/06/2020;
Vinícius Bap sta Soares Lopes: não qualiﬁcou e solicitou extensão até fevereiro de 2021, informou problemas na família –
solicitar prazo para defesa da qualiﬁcação e depois deliberar sobre extensão; (e) Defesa de Qualiﬁcação – Turma de Doutorado
de 2017: qualiﬁcação deveria ter ocorrido em agosto, com prazo estendido para dezembro e depois para fevereiro, com
decisão de corte de bolsas após essa úl ma data. Casos de bolsistas: Maria Augusta Teixeira de Oliveira: não fez disciplinas
obrigatórias, não poderia ter defendido projeto; Carina Rabelo de Souza Fonseca: solicitou extensão de prazo para qualiﬁcação.
Após discussão, decidiu-se enviar comunicação formal para todos os/as discentes em atraso, com prazo limite de qualiﬁcação
para 29/02/2020 e informando corte de bolsas após esse período, quando for o caso. Exceções: Beatriz de Paula Silva Ribas e
Luciana Vieira Rubim Andrade - prazo estendido em 4 meses devido à licença maternidade; Natália Nunes Aguiar – como está
em período de doutorado sanduiche e não foi comunicada dos prazos, solicitar qualiﬁcação no primeiro mês após seu
retorno; (f) Defesa de Projeto – Turma de Doutorado de 2018: defesa de projeto deveria ter ocorrido em agosto, com prazo
estendido para dezembro e depois para fevereiro, com decisão de corte de bolsas após essa úl ma data. decidiu-se enviar
comunicação formal para todos os/as discentes em atraso, com prazo limite de qualiﬁcação para 29/02/2020 e informando
corte de bolsas após esse período, quando for o caso.

8. Solicitação discente em relação ao corte de bolsas por atraso de defesa de projeto e qualiﬁcação: a representação discente
apresentou proposta de mudança do prazo para as defesas de projeto e de qualiﬁcação ocorrerem até 30 de abril de 2020 para
as turmas de transição (doutorado com entrada em 2018 e doutorado com entrada em 2017, respec vamente) com corte de
bolsas apenas após essa data. Lucas Henrique Silva realizou a leitura da carta dos discentes. Após discussão, foi decidido pela
manutenção dos prazos previamente aprovados pelo Colegiado na reunião de 09/10/2019, contra os votos da Representação
Discente. Ademais, deﬁniu-se ainda que devem ser enviados comunicados aos discentes sobre o corte de bolsas em caso de
atraso. Além disso, discu u-se: a possibilidade de geração de um relatório após o término das disciplinas Seminário de Tese e
Seminário de Dissertação para ajudar a detectar as diﬁculdades dos/as discentes em relação ao tema e para discussão no
Colegiado; que o relatório de a vidades anual discente deve ser feito com cuidado e o/a orientador/a deve dar um parecer que
auxilie o Colegiado iden ﬁcar possíveis problemas; a coordenação sugeriu que montássemos algo no site como se fosse um
prontuário de cada aluno. Todos concordaram com as referidas propostas.

9. Outros assuntos: Comissão de Auto-avaliação: o prof. Marcus Abílio Pereira informou que não poderá mais par cipar da
Comissão de Auto-avaliação e os presentes concordaram em indicar a profa. Ana Paula Karruz.

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 pelos membros presentes a esta reunião. Belo Horizonte, 26 de maio de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique Ribeiro da Silva, Usuário Externo, em 02/06/2020, às 16:25, 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 Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, Professor do Magistério Superior, em
02/06/2020, às 18:29, 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 Renato Duarte Caetano, Usuário Externo, em 04/06/2020, às 12:26, 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 Kelly Cris ne Oliveira Meira, Usuário Externo, em 04/06/2020, às 12:38, 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 Claudia Feres Faria, Membro, em 25/06/2020, às 13:32, 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 Natalia Guimaraes Duarte Satyro, Coordenador(a) de curso de pós-graduação, em
08/07/2020, às 11:00, 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 Marcus Abilio Gomes Pereira, Professor do Magistério Superior, em 08/07/2020, às
16:07, 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 Jose Angelo Machado, Professor do Magistério Superior, em 08/07/2020, às 18:50,
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 Leonardo Avritzer, Professor do Magistério Superior, em 29/07/2020, às 11:13,
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://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0139109 e o código CRC 7B7952CC.
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