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 27 DE OUTUBRO DE 2020
Aos 27 dias do mês de outubro 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. Telma Maria Gonçalves Menicucci (coordenadora);
2. Leonardo Avritzer (sub-coordenador),
3. Carlos Ranulfo Felix de Melo;
4. Cláudia Feres Faria,
5. Marcia Miranda Soares
6. Magna Maria Inácio;
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);
Constatada a existência de quórum, a coordenadora Telma Maria Gonçalves Menicucci deu início à
reunião:

1. Posse da nova Coordenação: a prof. Telma Menicucci informou que ela e o prof. Leonardo Avritzer
tomaram posse como coordenadora e subcoordenador, respectivamente, no dia 13 de outubro de
2020, e que foi iniciado o processo para publicação da portaria de designação no DOU – Diário
Oficial da União;

2. Prorrogação de bolsas dadas as dificuldades para realização das pesquisas em função da
pandemia - pedidos formais e carta dos alunos: a profa. Telma Menicucci pontuou que na última
reunião iniciou-se a discussão sobre a prorrogação de bolsas de Mestrado e Doutorado em função
da pandemia, tendo sido decidido a realização de uma consulta aos bolsistas, mas apenas 10
responderam, e entendeu que houve uma orientação da representação discente para que os
bolsistas não respondessem, tendo em vista que enviaram uma carta ao Colegiado com diversas
demandas. A coordenadora informou um resumo da carta aos presentes. Após discussão sobre as
solicitações apresentadas pelos discentes e as implicações no âmbito do Programa, foi decidido:
realizar nova consulta com os bolsistas de mestrado com defesa prevista para 2021 e com os

bolsistas de doutorado com defesa prevista para 2021 e 2022: os casos com defesa prevista para
2021 que manifestarem interesse em um mês de prorrogação, serão aceitos automaticamente; os
demais serão analisados caso a caso pela Comissão de Bolsas (formada pelos professores Marcus
Abilio Pereira e José Angelo Machado e pelo discente Renato Caetano), levando-se em
consideração os créditos realizados, justificativa e aval do(a) orientador(a) considerando a situação
do orientando;

3. Pedidos de prorrogação de qualificação e defesa: a profa. Telma Menicucci fez a leitura das
solicitações de extensão de prazo para defesa de qualificação e de tese e todas foram aprovadas,
conforme segue: Defesa de qualificação (turma de 2018) – extensão para fevereiro de 2021: Jéssica
Mara Viana Pereira, Marcos Arcanjo de Assis, Marcos Paulo Dias Leite Resende, Roberta Graziella
Mendes Queiroz, Rosiene Guerra de Andrade, Rubens da Trindade, Suzana Alves da Silva e Beatriz
de Paula Silva Ribas; e a de Rodrigo Badaró de Carvalho que solicitou extensão para novembro de
2020; Defesas de tese (turma de 2016): Mauro Lúcio Jeronymo e Marco Antonio Konopacki para
dezembro de 2020; Wesley Matheus de Oliveira para fevereiro de 2021 e Jaqueline Resmini Hansen
para março de 2021. Decidiu-se ainda, que solicitações semelhantes de discentes das turmas
citadas poderão ser aprovados ad referendum pela coordenação;

4. Aprovação do relatório do pós-doc Asbel Rodrigues: o parecer da profa. Magna Inácio (tutora dos
residentes pós-doutorais) foi favorável à aprovação e todos concordaram;

5. Proposta de eventos dos Pós-docs: a profa. Magna Inácio apresentou uma proposta dos residentes
pós-doutorais José Geraldo Leandro e Breno Henrique Ferreira Cypriano (PNPD) de criar eventos
específicos para compartilhar agendas de pesquisa de outros residentes pós-doutorais e informou
que eles continuariam a contribuir com os Seminários em Ciência Política. A profa. Telma Manicucci
ressaltou que os postdoctoral talks foram incorporados pelos Seminários em Ciência Política e que
gostaria de conversar com os dois residentes para deixar datas pré-definidas para seminários
voltados para essas agendas com outros pós-docs. Após discussão, decidiu-se por aprovar a
proposta;

6. Aprovação "ad referendum" do registro de alunos PROCAD/UFPA: a profa. Telma Menicucci
comunicou que estava sendo realizado o registro de discentes do PROCAD e que alguns alunos
iriam fazer disciplinas do MODUS, o que foi referendado pelos membros do colegiado;

7. Questões relativas ao currículo e às normas do programa: a profa. Telma Menicucci trouxe o
questionamento sobre a possibilidade de se iniciarem debates sobre o currículo e as normas do
Programa. O representante discente Lucas Silva informou que, formalmente, isso estava sendo
discutido pela Comissão para Discussão sobre Disciplinas e Estrutura Curricular, formada por ele,
prof. Mario Funks e prof. Manoel Santos (instaurada em 12/08/2019). Após discussão, decidiu-se
trazer essas questões que precisam ser pensadas com mais cuidado no próximo ano;

8. Recursos - demandas e planejamento: a profa. Telma Menicucci informou que estava sendo feito o
levantamento de gastos para utilização da verba proveniente de inscrições no processo seletivo
2021 e que também estava em processo um planejamento para utilização dos recurso do PROEX;

9. Notícias de premiações: a profa. Telma informou que a tese de Fernando Meireles, “A política
distributiva da coalizão”, orientada pelos professores Carlos Ranulfo e Royce Carroll, foi vencedora
do Grande Prêmio de Teses UFMG 2020 no grupo de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas,
Linguística, Letras e Artes, além de ter sido agraciada com menção honrosa no Prêmio Capes de
Teses 2020; que o livro “O Pêndulo da democracia” do professor Léo Avritzer, publicado em 2029
pela Editora Todavia, recebeu o "Prêmio Vitor Nunes Leal", outorgado pela ABCP, como melhor
livro escrito por associado(a) entre março de 2018 e julho de 2020, e que o mesmo livro é finalista
do Prêmio Jabuti na área de Ciências Humanas; que a doutoranda Ananda Winter foi agraciada
com o “1º Prêmio ABCP-ONU Mulheres de melhor artigo científico sobre Política e Gênero”, com o
artigo "Os sentidos da paridade de gênero na Bolívia e os elementos da sua constante
transformação"; e por fim, que o livro “As políticas da política: desigualdades e inclusão nos
governos do PSDB e do PT”, organizado por Marta Arretche, Eduardo Marques, Carlos Aurélio
Pimenta de Faria e publicado em 2019 pela Editora Unesp, recebeu menção honrosa no 6º Prêmio
ABEU (Associação Brasileira de Editoras Universitárias) (fazem parte do livro dois capítulos escritos
pelos professores do PPGCP/UFMG, Telma Menicucci e Dawisson Belém Lopes, respectivamente:
“Política de saúde no Brasil: continuidades e inovação” e “As assimetrias internacionais e as
desigualdades domesticas na política externa de FHC e de Lula” em co-autoria com Carlos Aurélio
Pimenta de Faria).

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. B
Ata aprovada em reunião realizada no dia 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 15:26, 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 0781608 e
o código CRC 5054FDBC.
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