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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA REALIZADA NO DIA
10 DE AGOSTO DE 2020
Aos 10 dias do mês de agosto 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. Leonardo Avritzer (coordenador pró-tempore),
2. Cláudia Feres Faria,
3. Juarez Rocha Guimarães,
4. Marcia Miranda Soares;
5. Marcus Abílio Gomes Pereira,
6. Telma Maria Gonçalves Menicucci (coordenadora eleita por aclamação);
e os representantes discentes:
7. Renato Duarte Caetano (Titular do Mestrado);
8. Izabella Sabatini Sampaio Rocha (Suplente do Mestrado);
9. Stephany Dayana Pereira Mencato (Titular do Doutorado);
10. Lucas Henrique Ribeiro da Silva (Suplente do Doutorado);
Também estava presente o prof. José Angelo Machado.

Constatada a existência de quórum, o Coordenador pró-tempore prof. Leonardo Avritzer deu início à reunião,
passando a palavra para a profa. Telma Menicucci (coordenadora eleita por aclamação do Colegiado):

1. Aprovação das atas de reunião do Colegiado dos dias 26/05/2020 e 15/07/2020: as atas foram
aprovadas sem alterações;

2. Proposta de alteração do edital de seleção 2021: a profa. Telma Menicucci apresentou a proposta de
realização da prova de conhecimentos em Ciência Política para candidatos/as ao Mestrado (seleção
2021) na forma oral, através de videoconferência, devido à uma preocupação da coordenação com a
possibilidade de judicialização, caso seja realizada a prova escrita de forma virtual. Os representantes
discentes sugeriram que seja especificado no Edital o tempo de prova, além de orientações mais
direcionadas em relação ao que será cobrado. Após discussão, foi aprovada a proposta de realização da
prova de conhecimento para o Mestrado na forma de arguição oral da seguinte forma: a banca irá fazer
um banco de questões e, para cada candidato/a serão sorteadas 03 questões; o candidato deverá
escolher 02 questões para serem respondidas em até 30 minutos; as arguições serão gravadas. Além
disso, a banca de seleção do Mestrado será consultada sobre a possibilidade de redução do número de
textos da bibliografia indicada. Também foi discutida a etapa de proficiência em língua estrangeira
(para mestrado e doutorado): decidiu-se que a aprovação dos/as candidatos/as será condicionada à

apresentação do(s) certificado(s) até a data de realização do cadastro prévio na UFMG, sendo,
portanto, considerada como a última etapa do certame;

3. Bolsas PNPD: a profa. Telma Menicucci solicitou a aprovação de renovação do vínculo dos pósdoutorandos José Geraldo Leandro e Breno Henrique Ferreira Cypriano até o prazo máximo de
duração da bolsa que é de 60 meses . Após discussão e tendo em vista que a Política de Pós-doutorado
aprovada em 08/08/2017 não é aplicada a eles, uma vez que a entrada no Programa se deu antes da
aprovação da referida política, foi aprovada a extensão do vínculo até o prazo máximo permitido,
finalizando, portanto, em 31/03/2022, dependendo da aprovação dos respectivos relatórios anuais;

4. Aprovações ad referendum: extensão de prazo do discente Vitor Candido Leles para este mês (o caso
não foi discutido na última reunião); extensão de prazo do discente Matheus Gomes Ferreira por mais
dois meses, condicionada à aprovação para a bolsa Fullbright (requisito do Edital de seleção à referida
bolsa); extensão de prazo da discente Rayanne de Sales Lima para 30 de novembro de 2020 (prazo
regular seria até 31 de julho de 2020 devido a um trancamento de semestre);

5. Recurso de Deivison Cruz em função da decisão de exclusão do Curso em reunião realizada no
dia 15 de julho de 2020: a profa. Telma Menicucci fez a leitura do email do orientador prof. Bruno
Reis, que deu anuência ao recurso apresentado pelo discente. No recurso, o discente solicita
reconsideração da decisão e extensão de seu prazo para o final do primeiro semestre de 2021. Após
discussão, foi decidido que o discente teria o prazo de 30 dias para realizar a qualificação e o prazo
máximo até 31/12/2020 para defesa da tese. Após esse prazo, será efetivado o cancelamento de
registro do discente;

6. Solicitação de mudança de orientação de Priscila Martins Dionísio: a discente Priscila Dionísio
solicitou a troca de orientação da profa. Claudia Faria para o prof. Ricardo Mendonça, havendo
anuência dos dois professores. A profa. Claudia Faria explicou que ela e o prof. Juarez Guimarães irão
continuar na interlocução. Todos foram favoráveis;

7. Bolsas CNPq: a profa. Telma Menicucci informou que o CNPq publicou a Chamada nº 25/2020,
alterando a concessão de bolsas por cotas de programa para bolsas concedidas a projetos institucionais
de pesquisa, submetidos pelo coordenador do programa, devendo ser submetidos projetos distintos
para bolsas de mestrado e outro para bolsas de doutorado, os quais precisam descrever as linhas de
atuação. A data limite para submissão das propostas é 18/09/2020. Explicou que o Programa possui,
atualmente, nenhuma bolsa de Doutorado e 04 bolsas de Mestrado (três delas com prazo até 02/2021 e
uma com prazo para 02/2022). Após discussão, decidiu-se pela formação de uma comissão que deverá
elaborar uma proposta a ser apresentada até o dia 10/09/2020. O Colegiado sugeriu que a comissão
seja formada pelas profas. Claudia Feres (presidente), Magna Inácio e Natália Sátyro, além da
participação do prof. Leonardo Avritzer como uma espécie de consultor.

8. Outros assuntos: o discente Lucas Silva solicitou colocar como ponto de pauta da próxima reunião a
discussão sobre extensão do prazo das bolsas FAPEMIG e CAPES vigentes, devido à pandemia do
COVID-19 e todos concordaram.

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, 22 de setembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Dawisson Elvecio Belem Lopes, Diretor(a) adjunto(a), em
23/09/2020, às 19:13, 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 12:08,
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 Magna Maria Inacio, Professora do Magistério Superior,
em 24/09/2020, às 12:14, 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 14:12, 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 Telma Maria Goncalves Menicucci, Professora do
Magistério Superior, em 13/10/2020, às 20:04, 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 Lucas Henrique Ribeiro da Silva, Usuário Externo, em
11/12/2020, às 13:38, 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 Renato Duarte Caetano, Usuário Externo, em
13/12/2020, 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.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0273732 e
o código CRC 7C9DD02D.
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