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
29 DE JANEIRO DE 2021
Aos 29 dias do mês de janeiro de 2021, 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. Carlos Ranulfo Felix de Melo;
3. Cláudia Feres Faria;
4. Juarez Rocha Guimarães;
5. Marcia Miranda Soares;
6. Magna Maria Inácio;
e os representantes discentes:
7. Renato Duarte Caetano (Titular do Mestrado);
8. Stephany Dayana Pereira Mencato (Titular do Doutorado);
9. Lucas Henrique Ribeiro da Silva (Suplente do Doutorado);
Também estava presente na discussão do primeiro ponto de pauta, a profa. Natália Guimarães Duarte
Sátyro.
Constatada a existência de quórum, a coordenadora Telma Maria Gonçalves Menicucci deu início à
reunião:

1. Credenciamento e recredenciamento de professores do PPG: a profa. Telma Menicucci informou
que todos os professores obtiveram a pontuação mínima necessária para recredenciamento e que
a primeira decisão necessária seria relativa à manutenção do corpo permanente com 16
professores ou alteração para 15, conforme decisão anterior do Colegiado em reunião realizada no
dia 06 de dezembro de 2019. A profa. Natália Sátyro esclareceu que esta decisão foi baseada nos
indicadores e critérios da CAPES à época das discussões realizadas. A profa. Telma Menicucci
explicou que houve mudanças na ficha de avaliação, o que justificou nova discussão sobre esse
tema. Após discussão, decidiu-se pela manutenção de 16 docentes no corpo permanente, sendo
que a profa. Marcia Soares se absteve e demais membros votaram a favor. Foi informado que os
professores Mario Fuks estaria em processo de aposentaria, mas deverá solicitar permanecer como
professor voluntário; o professor Carlos Ranulfo Melo pretende também se aposentar , mas se
colocou à disposição para se tornar colaborador. Discutiu-se a possibilidade de mudança entre
professores colaboradores e permanentes em função da variação de pontuação no processo de
recredenciamento, mas foi decidido pela manutenção do corpo permanente da forma atual e pela

realização de alterações pontuais em caso de necessidade, devendo nova avaliação ser feita no
meio do quadriênio. Para o professor permanente Marcus Abílio Gomes Pereira foi decidido que
ele não poderá aceitar novas orientações até a realização de novo processo de recredenciamento.
Por fim, foi registrado que, em função de mudança na pontuação, o prof. Juarez Rocha Guimarães
poderia orientar até 08 discentes, conforme Resolução nº 03/2018;

2. Definição de datas para defesas em função da pandemia e mudanças do calendário da UFMG e
análise de solicitações específicas: a profa. Telma Menicucci apresentou propostas de
prorrogações lineares para defesas das turmas de Mestrado e de Doutorado, em função da
pandemia de COVID-19 e problemas dela decorridos, incluindo os atrasos no calendário acadêmico
da UFMG. Após disscussão, foi decidido: (a) Turma de Doutorado com entrada em 2017 – prazo
para defesa de tese alterado de fevereiro de 2021 para agosto de 2021; (b) Turma de Doutorado
com entrada em 2018 – prazo para defesa de tese alterado de fevereiro de 2022 para agosto de
2022; (c) Turma de Doutorado com entrada em 2019 – prazo para defesa de qualificação alterado
de agosto de 2021 para fevereiro de 2022; (d) Turma de Doutorado com entrada em 2020 – prazo
para defesa de projeto alterado de agosto de 2021 para fevereiro de 2022; (e) Turma de Mestrado
com entrada em 2019: prazo para defesa de dissertação alterado de fevereiro de 2021 para agosto
de 2021; (f) Turma de Mestrado com entrada em 2020: prazo para defesa de dissertação alterado
de fevereiro de 2022 para agosto de 2022. Além disso, foram analisadas algumas solicitações
específicas: Vinicius Baptista Soares Lopes (Doutorado com entrada em 2016) - extensão de prazo
para defesa de tese aprovada por mais 06 meses (conforme solicitado, mas sem possibilidade de
nova prorrogação); Grécia Mara Borges da Silva (Mestrado com entrada em 2019) - solicitou
extensão de prazo por 12 meses, porém foi concedida extensão de 06 meses, conforme novo prazo
da turma; Alexandre Vieira de Souza (Turma de Mestrado com entrada em 2018) - extensão de
prazo para defesa de dissertação para 31 de março de 2021, conforme solicitado. Além disso, foi
deliberado que o doutorando Geélison Ferreira da Silva (Turma de Doutorado com entrada em
2018) precisa regularizar a situação de defesa de projeto com urgência;
2.
3. Oferta de disciplinas para 2021: a profa. Telma Menicucci apresentou a proposta de oferta de
disciplinas obrigatórias e optativas para o ano de 2021, explicou que houve pouca oferta de
optativas e que não houve nenhuma proposta de disciplina na linha de Instituições Políticas e
Política Internacional, e que ocorreu uma sobreposição de interesses em relação ao semestre de
oferta na linha de Participação, Movimentos Sociais e Inovações Democráticas. A profa. Claudia
Faria esclareceu que tem prerrogativa na escolha do semestre que irá lecionar, uma vez que o prof.
Leonardo Avritzer ministrou disciplina no ano de 2020 e ela estava há um ano sem ministrar aula
na pós-graduação. A profa. Telma Menicucci informou que o prof. Cristiano Rodrigues propôs a
oferta de uma disciplina optativa de metodologia, que precisaria ser ofertada no primeiro
semestre, uma vez que no segundo ele divide a disciplina de Metodologia II com a profa. Ana
Karruz. Após discussão, a proposta ficou definida da seguinte forma: (a) Obrigatórias para 2021/1:
Análise Política, ministrada pelo prof. Carlos Ranulfo Melo; Metodologia I, pela profa. Natália
Sátyro; Seminário de Tese, pela profa. Magna Inácio; (b) Obrigatórias para 2021/2: Seminário de
Dissertação, pelo prof. José Angelo Machado; Metodologia II, que seria dividida, a princípio, entre a
profa. Ana Paula Karruz e o prof. Cristiano Rodrigues, mas foi sugerido verificar a possibilidade de
outro professor lecionar no lugar do prof. Cristiano Rodrigues; (c) Optativas para 2021/1:
Capacidades estatais, gestão e arranjos de políticas públicas, pela profa.Geralda Miranda;
Comportamento Político, pelo prof. Mario Fuks; Abordagens Interpretativas e Qualitativas em
Ciência Política, pelo prof. Cristiano Rodrigues; Disciplina na linha de Instituições Políticas ou de
Metodologia, a ser oportunamente definida pelos professores da linha; (d) Optativas para 2021/2:
Teoria Política, pelo prof. Juarez Guimarães; Teoria e Análise de Políticas Públicas, pela profa. Telma
Menicucci; Teoria Política Feminista, pela profa. Marlise Almeida; (e) a definir o semestre de oferta:
Ativismo de Direita e seus Impactos ou Padrões de Interação MS e Estado, pela profa. Claudia Faria,
e Autoritarismo, Fascismo e Populismo, pelo prof. Leonardo Avritzer;

4. Comissão Complementar à Autodeclaração para o Processo Seletivo 2021: conforme estabelecido
no Edital de Seleção 2021, é necessário a formação de uma comissão, com pluralidade de gênero e
cor, para realizar o procedimento complementar à autodeclaração feita pelos candidatos que
concorreram às vagas reservadas a candidatos negros, que deve ser realizado em março de 2021
presencialmente na FAFICH. Para este fim, formou a Comissão composta pela profa. Marlise Matos
Almeida e pelo prof. Cristiano Rodrigues, pelos discentes Gabriel Matos Ornellas, do Mestrado, e
Ana Luisa Machado de Castro, do Doutorado, e pela servidora Thaís Amorim de Araújo, técnica em
Administração. Os presentes referendaram a escolha da Comissão;

5. Outros assuntos: (a) Implementação da Bolsa de Doutorado do CNPq vinculada ao projeto de
pesquisa institucional apresentado pelo PPGCP ao CNPq: foi realizada uma reunião com os
doutorandos na lista de espera para recebimento de bolsas, sendo que o primeiro lugar cedeu a
bolsa, que será implementada para a discente Stephany Mencato; (b) Seminário dos pósdoutorandos: a profa. Magna Inácio informou que no dia 09 de fevereiro de 2021 será realizado o
primeiro seminário da série “Diálogos de Pesquisa”, organizada pelos residentes doutorais do
PPGCP, com apresentação da pesquisa do pós-doutorando do PPGCP/UFMG Gustavo César Ribeiro
(professor do PPGCP-UFPA).

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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