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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA REALIZADA NO DIA 26
DE MAIO DE 2020
Aos 26 dias do mês de maio de 2020, às 14 horas, foi realizada reunião do Colegiado do Programa de PósGraduação em Ciência Política da UFMG, através de teleconferência em função do isolamento social para evitar
o avanço da pandemia de Covid-19, com a participação dos seguintes membros do Colegiado:
1. Natália Guimarães Duarte Sátyro (coordenadora);
2. José Angelo Machado (subcoordenador);
3. Carlos Ranulfo Felix de Melo;
4. Cláudia Feres Faria;
5. Leonardo Avritzer;
6. Marcia Miranda Soares;
7. Marcus Abílio Gomes Pereira;
8. Marlise Miriam de Matos Almeida;
9. Telma Maria Gonçalves Menicucci (suplente);
e os representantes discentes:
10. Kelly Cristine Oliveira Meira (Titular do Mestrado);
11. Renato Duarte Caetano (Suplente do Mestrado);
12. Lucas Henrique Ribeiro da Silva (Titular do Doutorado);
13. Ana Luisa Machado de Castro (Suplente do Doutorado).

Constatada a existência de quórum, a coordenadora profa. Natália Sátyro deu início à reunião.

1. Aprovação de 7 atas (disponíveis no SEI para assinatura): todas as atas foram aprovadas, sem
modificações;

2. Homologação da eleição de recomposição do Colegiado, realizada em 25/05/2020: realizou a leitura da
ata de eleição de recomposição do Colegiado, em que foram eleitas as chapas: Profa. Claudia Feres Faria
(titular) e Prof. Mario Fuks (suplente), Profa. Magna Maria Inácio (titular) e Prof. Manoel Leonardo
Wanderley Reis (suplente), Prof. Carlos Ranulfo Felix de Melo (titular) e Prof. Leonardo Avritzer
(suplente);

3. Homologação dos trabalhos das comissões de avaliação (teses e dissertações): o prof. José Angelo
Machado (presidente da Comissão de Dissertações) fez a leitura da ata, em que foram indicados a
dissertação de Luiza Lopes Galvão (orientadora profa. Mara Telles) em primeiro lugar para o prêmio
ANPOCS e a dissertação de Caio Tulio Guimarães de Souza (orientador prof. Felipe Nunes) em segundo
lugar; a profa. Marcia Soares (presidente da Comissão de Teses) fez a leitura da ata que indicou a tese de
Fernando Meireles (orientador prof. Carlos Ranulfo de Melo) para os prêmios CAPES, ABCP e UFMG, e
a tese de João Paulo Ferraz Oliveira (orientador prof. Dawisson Lopes) para o prêmio ANPOCS. O
resultado foi homologado pelo Colegiado;

4. Aprovação do Manual do Aluno: a profa. Natália Sátyro informou que os discentes escreveram o
Manual do Aluno, que foi revisado pela coordenação e secretaria, e todos aprovaram a publicação no site
do Programa;

5. Definição de orientações pendentes: foram aprovadas as seguintes solicitações de orientação da turma de
Doutorado de 2019 que estavam pendentes: Albany Ferreira Lima, pela profa. Magna Inácio; Julião
Gonçalves Amaral, pelo prof. Marcus Abilio Pereira; Nayla Fernanda Andrade Lopes, pela profa.
Helcimara Telles; Maycon Yuri Nascimento Costa e Lucas Henrique Ribeiro da Silva, pelo prof. Manoel
Santos;

6. Aprovação de agenda a ser colocada internamente no site para lembrar os coordenadores do que
deve ser feito mensalmente: a profa. Natália Sátyro explicou que a coordenação, juntamente com a
secretaria do Programa, criou uma agenda das atividades recorrentes que devem ser feitas ao longo de
cada ano para colocar no sistema do portal do Programa, de forma a auxiliar a realização destas tarefas.
Todos aprovaram;

7. Informe sobre a aprovação do Regulamento e da Resolução de bolsas (já no site): informou que o
Regulamento do Programa e a Resolução de Bolsas (incluindo a mudança de “International Seminar
Series – ISS” para “Seminários em Ciência Política – SCP), aprovados pelo Colegiado em novembro de
2017 e em trâmites junto à PRPG desde esse período, foram aprovados pela Câmara de Pós-graduação e já
estão publicizados no site do Programa;

8. Edital de Seleção: (a) Prova de conhecimentos da seleção ao mestrado: em função da COVID-19 não
será possível a aplicação de prova presencial e, portanto, será necessária mudança no Edital. Após
discussão, decidiu-se pela aplicação da prova de forma online, buscando auxílio e suporte do Centro de
Apoio à Educação a Distância - CAED da UFMG; (b) Certificado(s) de língua estrangeira: em função da
possibilidade de não ocorrer a aplicação de provas pelo CENEX/UFMG, decidiu-se aceitar certificados
realizados nos últimos 04 anos, além de especificar outros tipos de certificados aceitos (de centros de
extensão de outras universidades federais e de instituições reconhecidas, por exemplo);

9. Retorno das aulas e reunião de coordenadores com a Reitoria, em reunião realizada no dia 19/05: a
profa. Natália Sátyro relatou alguns pontos da reunião, em que a Reitoria informou: que está trabalhando
com a proposta de ações emergenciais à distância para possibilitar o retorno das aulas, mas ainda não há
um posicionamento claro; que estão ocorrendo negociações para possibilitar uma infraestrutura mínima;

que há necessidade de anuência escrita do docente e discentes da disciplina. Após discussão, foram
sugeridas algumas ações para o Programa: realização de um encontro virtual com a turma (além de
telefonema, quando necessário) para conversar sobre o retorno das aulas de forma virtual; manutenção dos
horários das disciplinas, conforme já estabelecido, e qualquer necessidade de mudança deve passar pela
coordenação; sugestão de retomada das aulas a partir de 01 de julho, mas sendo possível iniciar antes, caso
seja de interesse do docente e discentes; realização de novo processo de acerto de matrícula; formação de
uma comissão de apoio a discentes durante a pandemia do COVID-19. Foram sugeridos: prof. José
Angelo Machado, profa. Marlise Almeida e a discente Ana Luiza Machado de Castro;

10. Informe sobre Modus – oferta 2020: a profa. Natália Sátyro informou que o prof. Cristiano Rodrigues
(atual coordenador do MODUS) está levantando as possibilidades de curso que podem ser ofertados de
forma online e trará a proposta em reunião posterior do Colegiado.

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 do Colegiado. Belo Horizonte, 10 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Miranda Soares, Chefe, em 23/09/2020, às 14:43,
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 24/09/2020, às 12:09,
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 24/09/2020, às 12:17, 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
24/09/2020, às 14:16, 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 06/10/2020, às
14:10, 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 stephany dayana pereira mencato, Usuário Externo, em
10/12/2020, às 16:36, 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 0273638 e o
código CRC 1C4549A9.
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