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

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA REALIZADA NO DIA
22 DE SETEMBRO DE 2020
Aos 22 dias do mês de setembro de 2020, às 14 horas, foi realizada reunião do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação 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. Telma Maria Gonçalves Menicucci (coordenadora eleita por aclamação);
3. Carlos Ranulfo Felix de Melo;
4. Cláudia Feres Faria,
5. Dawisson Elvécio Belém Lopes;
6. Juarez Rocha Guimarães,
7. Magna Maria Inácio;
e os representantes discentes:
8. Renato Duarte Caetano (Titular do Mestrado);
9. Izabella Sabatini Sampaio Rocha (Suplente do Mestrado);
10. Lucas Henrique Ribeiro da Silva (Suplente do Doutorado);
Constatada a existência de quórum, o Coordenador pró-tempore prof. Leonardo Avritzer deu início à
reunião, passando a palavra para à profa. Telma Menicucci (coordenadora eleita por aclamação do
Colegiado):

1. Aprovação da ata de reunião do Colegiado do dia 10/08/2020: a ata foi aprovada sem alterações;

2. Aprovação das solicitações de orientação e coorientação: a profa. Telma Menicucci fez a leitura
das solicitações de orientação da turma de Mestrado com entrada em 2020, tendo sido aprovadas
as que seguem: Carlos Henrique Mesquita do Prado - Profa. Claudia Feres Faria; Edilene Lopes do
Nascimento - Prof. Carlos Ranulfo Felix de Melo; Eduardo Ryô Tamaki - Prof. Mario Fuks; Elís
Virginia da Silva Santana - Prof. Dawisson Elvécio Belém Lopes; Flora De Paula Gonçalves Holanda
Maia - Profa. Ana Paula Karruz; Igor Gonçalves Caixeta - Prof. Marcus Abílio Gomes Pereira; Isabel
de Assis Melo - Prof. Mario Fuks; Juliano Canêdo Antunes - Prof. Ricardo Fabrino Mendonça; Lara
Andrade Silva Viana - Profa. Claudia Feres Faria; Leonardo Daniel Jorge - Profa. Natália Guimarães
Duarte Sátyro; Luiza Brunetti Silva Jardim - Prof. Marcus Abílio Gomes Pereira; Marcus Paulo Lisboa
Barbosa - Prof. Felipe Nunes dos Santos; Maria Clara De Mendonça Maia - Profa. Marlise Miriam de
Matos Almeida; Mariana Sales de Abreu - Prof. Ricardo Fabrino Mendonça; Virgilio de Araújo

Mendes - Prof. Felipe Nunes dos Santos (a orientação somente poderá ser efetivada no sistema
acadêmico da UFMG após a defesa do orientando Jônatas Baptista, que tem previsão de defesa
para dezembro de 2021). Pendências: os discentes Filipe Esdras Soares e Izabella Sabatini Sampaio
Rocha indicaram professores da linha de de pesquisa Teorias da Justiça, Feminismo e Pensamento
Político Brasileiro que não puderam assumir em função de já estarem no limite do número de
orientações e/ou limite de alunos por turma. Desta forma, o Colegiado decidiu que devem ser
feitas conversas com professores e alunos para se pensar nas possibilidades de orientação.
Solicitação de coorientação: a mestranda Carla Beatriz Rosário dos Santos (orientada pelo prof.
Leonardo Avritzer) solicitou a coorientação de Priscila Delgado de Carvalho, pós-doc do Programa,
e o pedido foi aprovado;

3. Cotutela do João Paulo Nicolini Gabriel com a Universidade Católica de Louvain: o prof. Dawisson
Lopes, orientador do discente, apresentou a proposta de cotutela junto à Universidade Católica de
Louvain. A profa. Telma Menicucci apenas ressaltou que não há recurso para trazer professor para a
banca de defesa, então deverá ser por videoconferência. Todos aprovaram;

4. Exigência de presença nos Seminários em Ciência Política: a profa. Telma Menicucci informou que
o controle de presença dos Seminários em Ciência Política, que estão ocorrendo de forma remota
via aplicativo Zoom, está sendo feita por um formulário do Google que é enviado pelo chat do
aplicativo, e todos concordaram com o procedimento adotado;

5. Pedido de transferência do mestrado da PUC em Ciências Sociais: a profa. Telma Menicucci
informou que um discente da PUC enviou email indagando sobre a possibilidade de tranferência
para o PPGCP/UFMG. Após leitura do art. 21 do Regulamento, que informa que: “A critério do
Colegiado, poderão ser aceitos pedidos de transferência de outros cursos de pós-graduação em
Ciência Política e de cursos afins a esta área de especialização acadêmica”, os presentes discutiram
que o interessado deveria, primeiramente, formalizar a solicitação junto ao Colegiado para
avaliação. O prof. Carlos Ranulfo Melo sugeriu a formação de uma comissão para avaliação e a
profa. Telma Menicucci sugeriu que o requerente deverá apresentar histórico, projeto e plano de
trabalho para formalização;

6. Extensão de bolsa da Capes e Fapemig - definir critérios ou alunos: a profa. Telma Menicucci
informou que a CAPES está permitindo a prorrogação das bolsas por 06 meses e a FAPEMIG por 03
meses, mas esclareceu que não haverá nova cotas de bolsas para suprir a turma ingressante.
Sugeriu que sejam analisados casos de mestrandos e doutorandos que estariam em fase de
elaboração final do trabalho, uma vez que seriam os mais prejudicados pela pandemia. Desta
forma, sugeriu que sejam analisados os casos de mestrandos que defenderiam em fevereiro de
2021 e de doutorandos que defenderiam em fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022. O
representante discente Lucas Silva salientou que a pandemia prejudicou a todos, mas que há uma
escala de prioridade, pois tem casos muitos distintos de problemas relacionados à situação atual.
Após discussão, o Colegiado decidiu fazer uma consulta ampla aos bolsistas (solicitação com tempo
necessário, justificativa fundamentada e parecer do orientador) que será analisada por uma
comissão;

7. Extensão de prazo em função de Doutorado Sanduiche: o prof. Dawisson Lopes informou que
houve um adiamento do doutorado sanduiche de Thales Leonardo de Carvalho e Vinicius Silva dos

Santos (conclusão do doutorado prevista para fevereiro de 2022). Com essa remarcação, ao
retornar do exterior, eles precisariam ficar 06 meses vinculados ao Programa e, desta forma, para
que eles consigam utilizar todos os meses de período sanduiche, será necessário prorrogar a defesa
para junho de 2022. Todos foram favoráveis à prorrogação do prazo;

8. Professor para dividir aulas com a profa. Magna: a profa. Magna Inácio informou que irá ofertar
uma disciplina com ênfase maior na discussão das burocracias públicas e gostaria de oficializar uma
condunção conjunta com Izabela Moreira Corrêa, que é egressa do Programa e, atualmente,
vinculada ao INSPE. Ressaltou que é uma oportunidade de consolidar uma agenda de pesquisa
colaborativa. Todos foram a favoráveis;

9. Projeto institucional para CNPq: a profa. Telma Menicucci comunicou que a comissão, formada
pelas profas. Magna Inácio e Claudia Faria, elaborou o projeto institucional do Programa (que
buscou identificar uma temática abrangente de forma a ter interface com os vários grupos de
pesquisa) que foi enviado ontem (21/09/2020) ao CNPq, que alterou a forma de concessão de
bolsas. Caso seja aprovado, as bolsas de mestrado e doutorado da agência serão vinculadas a este
projeto que precisará ser desenvolvido coletivamente pelos professores do Programa, sendo
necessária uma mobilização do corpo docente;

10. Informações complementares das atividades técnicas do Sucupira: a profa. Telma Menicucci
ressaltou a necessidade dos professores responderem ao formulário de complementação dos
produtos técnicos do Sucupira, referente ao período de 2017 a 2019;

11.

Comissão de gestão do Proex: a profa. Telma Menicucci informou que a Comissão de Gestão
PROEX será formada por ela, o prof. José Angelo Machado e o discente Lucas Silva e todos foram
favoráveis;

12.

Decisões ad referendum: (a) Aprovação ad referendum da prorrogação do prazo de término da
residência pós doutoral dos pesquisadores Priscila Delgado de Carvalho – Supervisor: Prof.
Leonardo Avritzer (Prazo término: 31/12/2020) e Rafael Camara de Melo – Supervisor: Felipe
Nunes dos Santos (Prazo Término: 31/12/2020); (b) Extensão de 2 meses para qualificação da
doutoranda Raquel D’Albuquerque por estar na turma de 2018 (entrou em 2017, mas com
trancamento total por 2 semestres) a qual foi concedida essa prorrogação para todos os alunos;

13.

Outros assuntos: (a) Demanda do PROCAD de realização de pós-doc à distância: foi discutida a
excepcionalidade do momento e com isso, foi decidido que o interessado deveria entrar em
contato com a profa. Magna Inácio (tutora dos pós-docs) para oficializar o vínculo e pensar em um
planejamento especial; (b) Carta da turma de Doutorado com entrada em 2020: a profa. Telma
Menicucci fez a leitura da carta dos discentes solicitando a prorrogação do prazo de defesa de
projeto, em virtude da suspensão das aulas devido à pandemia, para fevereiro de 2021. Todos
concordaram; (c) Extensão de prazo para qualificação de Beatriz Ribas: a discente solicitou
extensão do prazo para pede 31/10/2020 e todos aprovaram.

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. Ata aprovada em reunião
realizada no 21 de janeiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Ranulfo Felix de Melo, Professor do Magistério
Superior, em 21/06/2021, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Claudia Feres Faria, Membro, em 21/06/2021, às 20:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Izabella Sabatini Sampaio Rocha, Usuário Externo, em
22/06/2021, às 05:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por stephany dayana pereira mencato, Usuário Externo, em
23/06/2021, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Telma Maria Goncalves Menicucci, Coordenador(a) de
curso de pós-graduação, em 25/06/2021, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo Avritzer, Professor do Magistério Superior, em
08/07/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Marcia Miranda Soares, Chefe de departamento, em
08/07/2021, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Magna Maria Inacio, Professora do Magistério Superior,
em 04/08/2021, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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 0781569 e
o código CRC 4FF857A1.
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