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
21 DE JANEIRO DE 2021
Aos 21 dias do mês de janeiro de 2021, às 14 horas e 30 minutos, 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. Juarez Rocha Guimarães;
6. Marcia Miranda Soares;
7. Magna Maria Inácio;
e os representantes discentes:
8. Izabella Sabatini Sampaio Rocha (Suplente do Mestrado);
9. Stephany Dayana Pereira Mencato (Titular do Doutorado);
Constatada a existência de quórum, a coordenadora Telma Maria Gonçalves Menicucci deu início à
reunião:

1. Aprovação das atas de reunião do Colegiado de 22/09/2020 e de 27/10/2020: as atas foram
aprovadas sem modificações;

2. Orientações pendentes: foram aprovadas as orientações da turma de mestrado com entrada em
2020 que estavam pendentes, sendo: Filipe Esdras Soares pelo prof. Juarez Rocha Guimarães e
Izabella Sabatini Sampaio Rocha pela profa. Marlise Almeida;

3. Solicitações de coorientação: o discente Igor Gonçalves Caixeta (Mestrado) solicitou coorientação
da profa. Cristina Maria de Castro (Universidade Federal de São Carlos) e o discente Eduardo Ryo
Tamaki (Mestrado) solicitou coorientação do prof. Kirk A. Hawkins (Duke University). Os dois
pedidos foram aprovados;

4. Decisões ad referendum: a profa. Telma Menicucci fez o repasse das decisões aprovadas ad
referendum: (a) Prorrogações de prazo: defesa de dissertação de Rayanne de Sales Lima aprovada
para janeiro de 2021; defesa de tese de Deivison Souza da Cruz para março de 2021, sem
possibilidade de nova prorrogação; (b) Trancamento de semestre: a aprovação de trancamento do
semestre 2020/2 da discente Beatriz de Paula Silva Ribas; (c) Prorrogação de bolsas em função da
pandemia: fez a leitura da ata da Comissão de avaliação das solicitações de prorrogação das bolsas
de Mestrado e Doutorado, composta pelo prof. Carlos Ranulfo Melo e pela profa. Claudia Faria (em
substituição ao Prof. José Ângelo Machado) e pelo discente Renato Duarte Caetano, informando os
prazos e discentes com bolsas prorrogadas. Informou que os alunos já foram informados e que a
secretaria iria providenciar as prorrogações junto à CAPES e Fapemig; (d) Solicitações de carta de
aceite do PEC-PG: informou que foram recebidas 04 solicitações de carta de aceite para o programa
PEC-PG da CAPES e, em função dos prazos do Edital, os projetos recebidos foram enviados para
professores para emissão de parecer. Com isso, foram emitidas duas cartas de aceite (para
Feliciano Victorino Simões e para Manuel João Cossa, ambos de Moçambique). Os demais
pareceres não foram favoráveis à emissão de carta de aceite para os interessados; (e) Retificação
do Edital de Seleção 2021: a partir da consulta de uma candidata aprovada para o curso de
Doutorado ao Programa, indagando sobre a possibilidade de modificação da data limite para
comprovação da proficiência em língua estrangeira em função do CENEX ter disponibilizado a
realização de dois exames na modalidade remota no segundo semestre de 2020, mas com vagas
reduzidas, que não teriam sido suficientes para suprir a demanda, e em função da publicação de
um novo Edital com realização das provas em fevereiro e divulgação do resultado em 09 de março
de 2021, a coordenação julgou justo o adiamento e entrou em contato com a PRPG que foi
favorável à mudança e, desta forma, foi feita uma retificação do Edital com alteração da data de
entrega dos certificados para 10 de março de 2021 e publicação dos resultados finais para 11 de
março de 2021. A retificação foi informada aos candidatos e publicada no site no dia 06 de janeiro
de 2021;

5. Pedidos de prorrogação de defesa: a profa. Telma Menicucci apresentou alguns pedidos de
prorrogação de prazo. O prof. Leonardo Avritzer sugeriu que a coordenação fizesse uma proposta
para realização de prorrogações lineares de prazos de defesas para determinadas turmas de
Mestrado e Doutorado, em função da pandemia de COVID-19. Após discussão, todos foram
favoráveis à elaboração dessa proposta, que deverá ser discutida e aprovada na próxima reunião;

6. Bolsas do CNPq: em relação às prorrogações, a profa. Telma Menicucci explicou que o CNPq havia
informado que todas as bolsas seriam automaticamente renovadas por 06 meses e que, em caso
de prorrogações por prazos menores, a coordenadora deveria fazer a alteração no sistema. Porém,
como até o momento as prorrogações não foram lançadas, enviou um email questionando e
recebeu apenas resposta de que deveria aguardar. Explicou, ainda, que o PPGCP possui,
atualmente, 04 bolsas de Mestrado do CNPq, que irão encerrar ao final do prazo, e que pelo novo
modelo de concessão, foram aprovadas 01 bolsa de Mestrado e 01 de Doutorado. Conforme as
novas regras, discentes para receber esta bolsa precisarão participar da pesquisa dentro do escopo
do projeto que foi submetido e aprovado, além disso as bolsas deverão ser implementadas até 13
de abril de 2021, o que pode ser um problema, uma vez que os ingressantes poderão não estar
matriculados ainda. A coordenadora colocou em discussão a forma de seleção para essas bolsas;
após discussão, decidiu-se por realizar uma consulta aos discentes atualmente matriculados que
estivessem na fila para recebimento de bolsas e, em caso de não implementação de uma ou das
duas bolsas para alunos antigos, esta será feita dentre os ingressantes em 2021.

7. Recredenciamento docente e definição de número de docentes permanentes: o ponto de pauta
foi transferido para discussão em próxima reunião, a ser realizada em 29 de janeiro de 2021.

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 dia 12 de março de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Marcia Miranda Soares, Chefe, em 21/06/2021, às 14:10,
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 21/06/2021, às 14:13, 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 Carlos Ranulfo Felix de Melo, Professor do Magistério
Superior, em 21/06/2021, às 17:09, 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 20:29,
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 Magna Maria Inacio, Professora do Magistério Superior,
em 12/07/2021, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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