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
12 DE MARÇO DE 2021
Aos 12 dias do mês de março 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. Stephany Dayana Pereira Mencato (Titular do Doutorado);
8. Lucas Henrique Ribeiro da Silva (Suplente do Doutorado);
9. Izabella Sabatini Sampaio Rocha (Suplente do Mestrado);
Também estava presente na discussão dos dois primeiro pontos de pauta, a profa. Natália Guimarães
Duarte Sátyro.
Constatada a existência de quórum, a coordenadora Telma Maria Gonçalves Menicucci deu início à
reunião:

1. Prestação de contas da coordenação da profa. Natália Sátyro: a profa. Natália Sátyro, excoordenadora do Programa no período de 04/06/2018 a 14/07/2020, apresentou a prestação de
contas de sua gestão dos recursos financeiros da CAPES/PROEX e da FAPEMIG, incluindo a criação
de um novo site para o PPGCP. Além disso, explicou sobre a organização e gestão de documentos
da secretaria do Programa, viabilizadas por uma bolsa de apoio técnico cedida pelo prof. Felipe
Nunes, que foi utilizada para a contratação de um arquivista. Por fim, informou que o livro
documental de memória do Programa, organizado por ela, pelo prof. José Angelo Machado e pela
residente pós-doutoral Lidiane Silva Barbosa seria lançado em breve. Os presentes parabenizaram a
profa. Natália Sátyro pela excelente coordenação;

2. Mudança de orientação do doutorando Leonardo Daniel Jorge: o discente, antes orientado pela
profa. Natália Sátyro, passa a ser orientado pelo prof. Leonardo Avritzer com coorientação da
residente pós-doutoral Priscila Delgado de Carvalho;

3. Aprovação das atas das reuniões de 21 de janeiro de 2021 e 29 de janeiro de 2021: as atas foram
aprovadas sem modificações;

4. Aprovação de relatório final e de solicitação de registro de residência pós-doutoral: a profa.
Magna Inácio, tutora da residência pós-doutoral, apresentou parecer favorável à aprovação do
relatório final do pós-doutorando Gustavo César de Macêdo Ribeiro, finalizado em 31/12/2020, e
todos os membros votaram a favor da aprovação. Também apresentou parecer favorável à
solicitação de registro de Daize Fernanda Wagner Silva, professora da Universidade Federal do
Amapá, como pós-doutoranda do Programa, sob supervisão do prof. Leonardo Avritzer, com início
em 01/05/2021 e término em 30/04/2022, e todos concordaram;

5. Pedidos de prorrogação de prazo para defesa: a profa. Telma Menicucci informou que as
solicitações de defesa para março de 2021 foram aprovadas ad referendum, uma vez que não
implicavam nova matrícula, e fez a leitura dos pedidos de prorrogação, tendo sido aprovadas as
seguintes datas: Albany Ferreira Lima (doutorado 2019) – defesa de projeto aprovada para
30/04/2021; Bárbara Oliveira Lamounier Cesar (doutorado 2018): defesa de qualificação aprovada
para 30/04/2021; Jessica Mara Viana Pereira (doutorado 2018): defesa de qualificação aprovada
para 31/05/2021; Marcos Arcanjo de Assis (doutorado 2018): defesa de qualificação aprovada para
30/04/2021; Rubens da Trindade (doutorado 2018): defesa de qualificação aprovada para
31/05/2021, tendo sido acatada a proposta da orientadora profa. Marcia Soares; Suzana Alves da
Silva (doutorado 2018): defesa de qualificação aprovada para 30/04/2021; Raquel Wanderley
D’Albuquerque (doutorado 2017): defesa de qualificação aprovada para 30/06/2021; Bruno Ricardo
Bérgamo Florentino (doutorado 2016): defesa de tese aprovada para 13/09/2021, data final do
primeiro semestre de 2021, conforme calendário acadêmico da UFMG; Maria Alice Silveira Ferreira
(doutorado 2016): defesa de tese aprovada para 31/05/2021 e Mauro Lúcio Jeronymo (doutorado
2016): defesa de tese aprovada para 31/05/2021; Wesley Oliveira (doutorado 2016): o orientador
prof. Bruno Reis informou que o discente se comprometeu a entregar a versão final do trabalho até
30/03/21 para defesa em abril, porém, como o discente não fez a solicitação, decidiu-se que a
coordenação deveria aprovar ad referendum após formalização do pedido pelo doutorando;

6. Aprovação de orientadores e coorientadores: a profa. Telma Menicucci fez a leitura dos pedidos
de orientação dos discentes da turma de Doutorado com entrada em 2020 e, após discussão,
foram aprovados as solicitações que seguem: Camila Castro pela profa. Claudia Feres; Luiz
Henrique Silva e Yulieth Villalba pelo prof. Dawisson Lopes; Daniel Menezes pelo prof. José Angelo
Machado; Carla Silva pelo prof. Juarez; Carla Beatriz Marques pelo prof. Mario Fuks; Stephany
Mencato pela profa. Marjorie Marona; Natália Martino pela profa. Natália Sátyro; Letícia
Domingues e Lucas Veloso pelo prof. Ricardo Mendonça; Pollyanna dos Santos pela profa. Telma;
Breno Marisguia, Ciro Resende e Julio Cesar de Paula solicitaram orientação do prof. Manoel
Santos, que encaminhou um pedido para que as três orientações da mesma turma fossem
aprovadas em caráter excepcional e os presentes acataram a solicitação; Paula Dornelas e Pedro
Barbabela solicitaram orientação da profa. Marlise Matos que, no momento, encontra-se com o
máximo de orientandos permitidos e, portanto, os pedidos foram indeferidos. Em relação à
coorientação, foram aprovados os pedidos de: Suzana Silva (doutorado 2018 e orientada pelo prof.
Manoel Santos) pelo prof. José Alexandre da Silva Junior (Universidade Federal de Alagoas); Filipe
Esdras Soares (mestrado 2020 e orientado pelo prof. Juarez Guimarães) pelo prof. Pablo Pérez
Navarro (Universidade de Coimbra e professor visitante do Departamento de Psicologia da UFMG);
Mariana Sales de Abreu (mestrado 2020 e orientada pelo prof. Ricardo Mendonça) pelo prof.
Cristiano Rodrigues;

7. Designação da comissão de bolsas: foram indicados a profa. Claudia Faria e o prof. Carlos Ranulfo
Melo, que estavam presentes na reunião e aceitaram, e todos foram favoráveis. A representação
discente indicou a mestranda Izabella Rocha;

8. Designação das comissões de teses e dissertações: foram sugeridos para a comissão de teses a
profa. Marlise Matos, o prof. Leonardo Avritzer e o prof. Mário Fuks; já para a comissão de
dissertações foram sugeridos a profa. Natália Sátyro, o prof. Cristiano Rodrigues e o prof. Juarez
Guimarães e todos foram favoráveis;

9. Projeto institucional do CNPq: a profa. Telma Menicuci relatou que a bolsa de doutorado foi
alocada para Stephany Mencato e que convocou uma reunião com os docentes para discutir a
execução do Projeto Institucional aprovado pelo CNPq, mas somente estiveram presentes o prof.
Marcus Abilio Pereira e a profa. Marjorie Correa, que aceitou participar do projeto. Informou que o
CNPq abriu uma nova chamada para submissão de projetos institucionais, sendo apenas para
Programas cujas cotas de bolsas vencem no primeiro semestre de 2021, que é o caso do PPGCP. O
mesmo projeto pode ser submetido, mas há o problema em relação à execução, uma vez que tem
que ser desenvolvido e haverá prestação de contas. Neste sentido, questionou se o Programa irá
concorrer ao Edital, cujas inscrições finalizam em abril. Após discussão e por sugestão do prof.
Carlos Ranulfo Melo, decidiu-se pela designação de um comitê gestor, formado pelas professoras
Telma Menicucci, Marjorie Marona e Magna Inácio, que irá discutir o encaminhamento e, caso
necessário, submete a posposta para avaliação do Colegiado;

10. Informes: (a) Disciplina do IEAT: a profa. Telma Menicucci informou que o Programa irá alocar e
ofertar uma disciplina de formação transversal que é de responsabilidade do Instituto de Estudos
Avançados Transdisciplinares, que será coordenada pelo diretor do IEAT prof. Estevam Barbosa de
Las Casas, que será realizada no formato de seminários; (b) Seminários em Ciência Política:
ocorrerão na última sexta feira de cada mês (apenas excepcionalmente poderão acontecer em
outra sexta feira).

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 22 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Telma Maria Goncalves Menicucci, Coordenador(a) de
curso de pós-graduação, em 24/06/2021, às 20:27, 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 Jose Angelo Machado, Professor do Magistério Superior,
em 25/06/2021, às 11:52, 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 Dawisson Elvecio Belem Lopes, Diretor(a) adjunto(a), em
25/06/2021, às 13:49, 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
25/06/2021, às 17:56, 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 08/07/2021, às 15:21, 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 09/07/2021, às 10:59, 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 Juarez Rocha Guimaraes, Servidor(a), em 11/07/2021, às
19:15, 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 04/08/2021, às 13:30,
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 0794863 e
o código CRC C74DC1AF.
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