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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO, 2 

REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, ÀS 09:45 HORAS, NA SALA DE 3 

REUNIÕES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA DA 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, CAMPUS 5 

SEROPÉDICA. Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de 6 

dezembro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do Programa de Pós-7 

graduação em Gestão e Estratégia, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-8 

graduação em Economia Regional e Desenvolvimento, sob a presidência da 9 

coordenadora Maria Viviana de Freitas Cabral com a presença dos professores: 10 

Alexandre Jerônimo de Freitas, Marcelo Pereira Fernandes, Joilson de Assis Cabral,  11 

Lucas Siqueira de Castro, Carlos Otávio de Freitas, Paulo José Saraiva, Débora 12 

Mesquita Pimentel e Everlam Elias Montibeler, Teófilo Henrique Pereira de Paula. 13 

Discentes representantes de turma: Mickenson Jean Baptiste, Sarah Moreira 14 

Lordelo. Secretária: Alzenira Ramos de Souza. Verificada a presença de quórum, a 15 

Professora Maria Viviana iniciou a reunião apresentando o primeiro ponto de pauta, 16 

qual seja Aprovação da atualização do Regimento Interno do PPGER – Profª 17 

Maria Viviana iniciou a sua fala esclarecendo que o Regimento interno foi elaborado 18 

no 1º semestre de 2017, com base no Regimento Geral de abril de 2017. Entretanto, 19 

no segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018, a Universidade 20 

atualizou o Regimento Geral da Pós-graduação para entrar em conformidade com o 21 

SIGAA (Deliberação nº 84, de 22 de agosto de 2017 e Deliberação nº 25, de 26 de 22 

março de 2018). Diante disso, o Regimento do PPGER foi revisado e atualizado 23 

para entrar em consonância com as deliberações atualizadas da pós-graduação da 24 

UFRRJ. Após os esclarecimentos, a professora Viviana apresentou o Regimento do 25 

PPGER revisado para que o colegiado acompanhasse todo o processo e, caso 26 

necessário, sugerisse alguma alteração. São eles: Titulação: aos alunos do PPGER 27 

será conferido o título de Mestre em Economia Regional e Desenvolvimento; 28 

Colegiado: apresentação das competências dos Colegiados Pleno e Executivo e sua 29 

composição, bem como do Núcleo Acadêmico-Cientifico; SIGAA: O registro de 30 

créditos foi substituído por carga horária das disciplinas; Representação discente: O 31 

último aluno de uma turma a defender a sua dissertação será representado, caso 32 

necessário, pelo representante discente da turma seguinte; Modalidade Acadêmica: 33 

A dupla inserção é de até 20% nos programas; Cronograma de Reuniões: O 34 
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cronograma de reuniões dos colegiados do Programa (Pleno/Executivo e Núcleo 35 

Acadêmico-Científico) deve ser definido na última reunião no final do período letivo 36 

anterior; Credenciamento Docente: O credenciamento de novos docentes será 37 

realizado somente via abertura de Edital, quando da decisão do Colegiado do 38 

PPGER, que será amplamente divulgado. Recredenciamento: O professor 39 

permanente que não conseguir manter a sua pontuação, ficará como colaborador, 40 

respeitando o limite para essa categoria de docente conforme ficha de avaliação da 41 

área CAPES de economia, tendo a chance de retornar ao status anterior, tão logo 42 

consiga alcançar a pontuação necessária. Publicações: As publicações dos 43 

discentes com os docentes deverão estar vinculadas às suas linhas de pesquisa e 44 

relativos à dissertação; Matrícula: a matrícula será em disciplinas ou atividades 45 

acadêmicas relativas à dissertação; Trancamento de matrícula: O discente que não 46 

se inscrever em disciplinas do Programa, ou atividades acadêmicas, será desligado 47 

automaticamente, salvo quando estiver na condição excepcional de trancamento de 48 

sua matrícula. O aluno bolsista que solicitar trancamento de matrícula terá sua bolsa 49 

cancelada; Alunos especiais: Para alunos de graduação, a admissão em disciplinas 50 

do PPGER não deverá resultar em extensão do prazo mínimo para conclusão do 51 

curso de graduação. A solicitação deverá ter o aval do Coordenador do respectivo 52 

curso de graduação; Verificação de aprendizagem: A Deliberação nº 25, de 26 de 53 

março de 2018 em seu artigo 17 enfatiza a correspondência entre as notas e os 54 

respectivos conceitos, sendo A = 9,0 a 10 (Muito Bom); B = 7,5 a 8,9 (Bom); C = 6,0 55 

a 7,4 (Regular); D = 5 a 5,9 (Insuficiente); E = inferior a 5 (Reprovado por falta ou 56 

média de notas). Para o aluno que obtiver o conceito D, será considerado 57 

rendimento insuficiente com a oportunidade de curar novamente a disciplina apenas 58 

uma vez. Já o conceito E equivale a Reprovado, seja por falta ou média de notas. A 59 

Prof. Viviana destacou também a alteração do Índice de Aproveitamento Acumulado 60 

(IAA) para Coeficiente de Rendimento (CR), sendo o CR calculado conforme Art. 16, 61 

§1° da Deliberação nº 25, de 26 de março de 2018. Qualificação: O aluno deverá 62 

apresentar à Coordenação do PPGER o projeto de trabalho final de dissertação no 63 

4º trimestre do curso ou o primeiro trimestre do segundo ano letivo, obedecendo o 64 

calendário definido pelo Colegiado Executivo do PPGER. Assim, a qualificação da 65 

turma 2019 deverá ser realizada até maio de 2020, conforme cronograma a ser 66 

montado. A data deverá coincidir, no máximo, com o calendário das atividades 67 

acadêmicas de Seminários II. O aluno que não for aprovado na primeira tentativa de 68 
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exame de qualificação do seu projeto de dissertação, terá uma nova oportunidade 69 

para reapresentar o seu trabalho à mesma banca examinadora da primeira tentativa 70 

do exame de qualificação. A nova data será definida pelo Colegiado Executivo do 71 

PPGER; O aluno que for aprovado com ressalvas deverá concluir as correções 72 

exigidas pela banca de qualificação conforme período estabelecido no dia do exame 73 

de qualificação. Se houver membros externos nas bancas, esses serão avaliados 74 

pelo Colegiado Executivo; Carga horária: Alunos bolsistas Capes e Faperj deverão 75 

totalizar a carga horária de 480h e para alunos não bolsistas, 450h. A diferença está 76 

no fato de o estágio docência (30h) ser obrigatório para bolsistas; Atividades 77 

acadêmicas: serão registradas como carga horária para o discente. Por se tratarem 78 

de atividades de orientação, não devem contar carga horária para o docente, uma 79 

vez que orientação é uma das atribuições do docente permanente do PPGER;  80 

Carga horária das disciplinas optativas fora do Programa: Prof Viviana sugeriu incluir 81 

no Regimento a possibilidade de aproveitamento de até 2/3 da carga horária de 82 

cursos realizados fora do Programa. Encaminhado para votação, o Regimento do 83 

PPGER, atualizado conforme as novas deliberações da UFRRJ, com a inclusão de 84 

até 2/3 da carga horária de cursos realizados fora do Programa, foi aprovado por 85 

unanimidade. Prof Viviana consultou o Colegiado a respeito da entrega dos 86 

exemplares da capa dura e o colegiado deliberou da seguinte forma: A primeira 87 

turma do Programa deverá entregar 2 (dois) exemplares na secretaria, juntamente 88 

com os demais documentos. A partir da segunda turma, entregarão apenas 1 (um) 89 

exemplar, juntamente com os demais documentos. Prof Viviana ainda lembrou que 90 

no Regimento atual, quando se trata de atividades acadêmicas, especifica que 91 

devem ser estabelecidos os critérios e normas a serem aprovados pelo Colegiado 92 

Executivo. Diante disso, há a necessidade de uma resolução para definir quais 93 

serão esses novos critérios. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta qual seja 94 

Aprovação do Edital de credenciamento docente 2020 – Prof Viviana informou 95 

ao colegiado que o Programa precisa de 14 membros para ser avaliado pela CAPES 96 

como “Muito Bom”. Em seguida passou a palavra ao Prof Joilson, presidente da 97 

comissão de credenciamento, que iniciou a sua fala informando que a intenção da 98 

Comissão não é modificar o Edital anterior, mas apenas atualizá-lo. Em seguida, 99 

informou que abertura do Edital poderá acontecer na 4ª semana do mês de março. 100 

Prof Alexandre solicitou a palavra e informou que a primeira ideia seria abrir um 101 

edital sem critérios para área de interesse, entretanto o professor destacou a sua 102 
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preocupação em relação ao desequilíbrio estrutural entre as duas linhas do 103 

Programa e propôs que conste no edital um perfil priorizando a área com menos 104 

professores. O professor explicou que o desequilíbrio estrutural desencadeia o 105 

desequilíbrio de outros seguimentos e que conste no edital, um perfil, alinhado com 106 

a linha de Desenvolvimento (área com menos professores no momento). Caso não 107 

haja professor para a linha, será aberto novo edital sem prioridade de linha de 108 

pesquisa. Prof Viviana concordou com o argumento do prof Alexandre, mas 109 

discordou da proposta de abertura de dois editais de credenciamento docente em 110 

2020, pois não haveria tempo hábil para a tramitação em várias Instâncias de dois 111 

editais em etapas distintas.  Também enfatizou que o Programa, neste momento, 112 

prioriza a entrada de professores com as melhores pontuações, independente da 113 

sua linha de pesquisa e, posteriormente, poderá ser discutido o balanceamento 114 

entre as linhas do Programa. Professor Marcelo acompanhou o raciocínio do 115 

professor Alexandre no que tange à prioridade do balanceamento das linhas. 116 

Professor Paulo seguiu o raciocínio da professora Viviana e acrescentou que, com o 117 

credenciamento de novos docentes e aumento de alunos nas turmas seguintes, o 118 

Programa terá que reformular o quadro de orientações. A Professora Viviana 119 

ressaltou que a comissão de credenciamento deveria ter se reunido com 120 

antecedência para discutir o edital e apresentar nesta reunião a proposta do Edital e 121 

não discutir durante a reunião as divergências entre os membros da comissão de 122 

credenciamento. As comissões devem levar as propostas para serem debatidas 123 

com os demais membros do Colegiado. A Professora Viviana encaminhou para 124 

votação duas alternativas: 1 - A Comissão discutir os pontos do edital e apresentar 125 

as decisões na próxima reunião extraordinária; 2 – Discutido o Edital, de forma 126 

coletiva, ainda nesta reunião. Professor Joilson explicou que a Comissão não 127 

discutiu o edital por terem decidido usar o edital anterior e nesta reunião seriam 128 

aprovadas as datas de avaliações dos candidatos. Professora Viviana esclareceu 129 

que fez esse encaminhado devido a fatos novos apresentados na presente reunião.   130 

O encaminhamento para que a Comissão de credenciamento docente 2020 discuta 131 

o Edital e apresente na próxima reunião extraordinária foi aprovado, por 132 

unanimidade. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, Informes da 133 

Coordenação – relato da reunião da Câmara e do fórum de coordenadores da 134 

ANPEC. Prof Alexandre apresentou um breve relato sobre a última reunião da 135 

Câmara, na qual mencionou com o Pró-reitor, Prof. Alexandre Fortes, sobre a falta 136 
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do espaço físico do Programa, podendo acarretar em devolução de verbas 137 

pleiteadas para a construção de salas para o Programa. O Pró-reitor informou que o 138 

processo referente a essa questão continua tramitando. O Prof. Alexandre relatou 139 

também sobre a redução do número de bolsas CNPq. Fórum dos Coordenadores: 140 

Prof Viviana informou que o fórum de coordenadores ocorrido no dia 13 de 141 

dezembro durante a ANPEC em São Paulo foi inconclusivo. A ficha de avaliação da 142 

área CAPES de economia ainda não foi aprovada e, devido às alterações do CTC, a 143 

previsibilidade de aprovação é para abril de 2020. A Professora informou que a 144 

avaliação será pelo CPF do professor, seguindo a mesma ótica para a avaliação dos 145 

discentes. As travas da área CAPES de economia deverão ser mantidas sob a 146 

denominação aderência. A professora também apresentou o e-mail sobre o assunto 147 

QUALIS, enviado pela coordenação da CAPES. A professora destacou que o Qualis 148 

sempre é ex post. Sem mais, encerrou-se a reunião às doze horas e quarenta 149 

minutos. Para constar, eu, Alzenira Ramos de Souza, representante do PPGER 150 

junto à secretaria, lavrei a presente ata, que dato e assino bem assim como todos os 151 

presentes.  152 

 153 

Seropédica, 17 de dezembro de 2019. 154 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 15:54 )
ALEXANDRE JERONIMO DE FREITAS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 2692876

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 14:00 )
ALZENIRA RAMOS DE SOUZA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

PPGER (11.39.00.14)

Matrícula: 2259200

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 14:48 )
CARLOS OTAVIO DE FREITAS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCA (12.28.01.00.00.00.00.07)

Matrícula: 2363302

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 16:40 )
DEBORA MESQUITA PIMENTEL
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 2829205

 (Assinado digitalmente em 02/09/2020 11:26 )
EVERLAM ELIAS MONTIBELER
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 1793270

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 20:22 )
JOILSON DE ASSIS CABRAL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 1847490

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 15:32 )
LUCAS SIQUEIRA DE CASTRO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 3028953

 (Assinado digitalmente em 27/08/2020 20:40 )
MARCELO PEREIRA FERNANDES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 1804225

 (Assinado digitalmente em 26/08/2020 18:04 )
MARIA VIVIANA DE FREITAS CABRAL
COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PPGER (11.39.00.14)

Matrícula: 1863173

 (Assinado digitalmente em 03/09/2020 18:45 )
PAULO JOSE SARAIVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CoordCGCE/ITR (12.28.01.00.00.00.13)

Matrícula: 1447519

 (Assinado digitalmente em 31/08/2020 09:03 )
TEOFILO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEE (12.28.01.00.00.00.17)

Matrícula: 1337150

 (Assinado digitalmente em 10/09/2020 19:47 )
MICKENSON JEAN BAPTISTE

DISCENTE

Matrícula: 20191006169

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 14:34 )
SARAH MOREIRA LORDELO

DISCENTE

Matrícula: 20191006187
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