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ATA DA 5ª REUNIÃO DO COLEGIADO EXECUTIVO EXTRAORDINÁRIO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E 2 

DESENVOLVIMENTO, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020. Às treze 3 

horas e vinte minutos do dia doze de fevereiro de dois mil e vinte, na sala de 4 

reuniões do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, reuniu-se o Colegiado do 5 

Programa de Pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento, sob a 6 

presidência da coordenadora Maria Viviana de Freitas Cabral com a presença dos 7 

professores: Joilson de Assis Cabral,  Paulo José Saraiva. Discente representante 8 

de turma: Sarah Moreira Lordelo. Secretária: Alzenira Ramos de Souza. Falta 9 

justificada: Alexandre Jerônimo de Freitas. Verificada a presença de quórum, a 10 

Professora Maria Viviana iniciou a reunião apresentando o primeiro ponto de pauta, 11 

qual seja Aprovação do cronograma do PPGER 2020. Prof Viviana apresentou o 12 

cronograma com as seguintes informações: 1º trimestre: de 09 de março a 03 de 13 

junho. Disciplinas a serem ofertadas: Microeconomia I (Professor Lucas Castro), 14 

Macroeconomia I, Métodos Quantitativos (Professor Carlos Otávio), Seminário I 15 

(Professora Maria Viviana) e Macroeconomia I (Professor Paulo Saraiva); Recesso: 16 

de 08 a 19 de junho; 2º trimestre: de 22 de junho a 11 de setembro. Disciplinas a 17 

serem ofertadas: Seminários II (Professora Maria Viviana), Economia Regional 18 

(Professor Teófilo), Métodos de Análise Regional (Professor Joilson), 19 

Desenvolvimento (Professor Alexandre); Recesso: 17 a 25 de setembro; de 3º 20 

trimestre: 28 de setembro a 18 de dezembro. Disciplinas a serem ofertadas: 21 

Desenvolvimento e Cooperação entre os países BRICS (Professor Marcelo Pereira), 22 

Análise Multivariada (Professor Everlam montibeler).   Encaminhado para votação, o 23 

calendário de horários PPGER do ano de 2020 foi aprovado por unanimidade. 24 

Professora Viviana lembrou ao colegiado que os alunos da turma de 2019 serão 25 

matriculados em Atividades Acadêmicas e o exame de qualificação coincide com o 26 

término do primeiro trimestre. As qualificações deverão acontecer no período de 25 27 

de maio e 05 de junho de 2020. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta 28 

Aprovação do calendário de reuniões do Colegiado do PPGER 2020, a Prof 29 

Viviana apresentou o calendário de reuniões do PPGER para 2020 com as 30 

seguintes datas: 02/03; 27/03; 27/04; 28/05; 26/06; 27/07; 28/08; 28/09 (reunião com 31 

o colegiado pleno); 26/10; 25/11 (reunião com o colegiado pleno) e 14/12. Prof 32 

Viviana lembrou que as reuniões dos dias 28/09 e 25/11 exigem o Colegiado Pleno, 33 

por se tratar de assuntos que dependem da homologação com o corpo acadêmico 34 
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do PPGER amplo. O calendário de reuniões ordinárias do PPGER para 2020 foi 35 

encaminhado para votação e aprovado por unanimidade. Prof Viviana informou 36 

também que a próxima reunião da Câmara, que acontecerá no dia 07 de abril tratará 37 

o assunto sobre o Coleta CAPES 2019. Nesse sentido, a professora solicita aos 38 

professores que enviem os formulários preenchidos com as suas informações 39 

pessoais para a Plataforma Sucupira. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta 40 

Aprovação do Edital de credenciamento docente 2020, o Professor Joilson 41 

iniciou a sua fala informando que o edital é o mesmo do ano anterior e tiveram 42 

poucas modificações como: Critérios de elegibilidade: No edital anterior exigiam-se 43 

duas publicações qualificadas e foi atualizado para uma publicação; a preferência 44 

anterior era para a disciplina de Microeconomia e no atual não há preferência de 45 

disciplinas. Professor Joilson também destacou que no Edital anterior a exigência 46 

era apenas para “Área Capes de Economia” e foi acrescentado “Título de doutor em 47 

áreas afins” e “nível docente ou equivalente à produção bibliográfica comprovada na 48 

área de economia”. Após a apresentação e discussão de todos os itens do Edital, o 49 

colegiado deliberou da seguinte forma: O cronograma do Edital de Credenciamento 50 

Docente de 2020 será ajustado, de forma que a divulgação do resultado final 51 

aconteça no dia 20 de março para que os novos docentes credenciados do PPGER 52 

participem da aula inaugural prevista para os dias 23 e 24 de março de 2020 com a 53 

coordenadora da área CAPES de economia, Profª Adriana Amado. Encaminhado 54 

para votação, o Edital de credenciamento docente 2020 foi aprovado por 55 

unanimidade. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, qual seja Aprovação 56 

do pedido de estágio interinstitucional da discente Sarah Moreira Lordelo – 57 

Professora Viviana apresentou a solicitação da aluna Sarah, para cursar uma 58 

disciplina com o Professor André Chagas, atual Coordenador do Programa de Pós-59 

Graduação em Economia da USP, e também cumprir o Estágio Docência 60 

(obrigatório para os alunos bolsistas) sob a supervisão do mesmo professor. O 61 

convite para a aluna cursar a disciplina Econometria Espacial na USP aconteceu 62 

após o contato do Professor Joilson (orientador da aluna) com o professor André. 63 

Professora Viviana explicou que, devido à falta de regulamentação do Estágio 64 

Docência na Universidade neste momento, fica sob a responsabilidade dos 65 

programas decidirem sobre o modo como os alunos bolsistas realizarão o Estágio 66 

Docência. Por esse motivo, a professora trouxe o assunto para o colegiado. A aluna 67 

Sarah esclareceu que foi solicitado ao coordenador André Chagas a oportunidade 68 
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de cursar a disciplina e o Estágio Docência. Porém, até o momento, o professor 69 

aceitou o pedido para cursar a disciplina, mas não respondeu à solicitação de 70 

Estágio Docência sob a sua supervisão. Professora Viviana lembrou que, para os 71 

alunos qualificarem é necessária a integralização das disciplinas obrigatórias no 72 

SIGAA, mas se comprometeu em verificar no sistema se há a possibilidade de o 73 

aluno qualificar antes de integralizar a disciplina de estágio docência. Com isso, a 74 

discente Sarah poderia cursar a disciplina de Econometria espacial na USP sem 75 

prejuízo acerca do seu exame de qualificação. Diante da falta de resposta do Prof. 76 

Andre Chagas, a Prof Viviana buscará mais informações sobre o pedido de Estágio 77 

Docência interinstitucional da aluna Sarah Moreira Lordelo que seria realizado no 78 

Programa de Pós-Graduação em Economia da USP para trazer em uma próxima 79 

reunião. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo para o 80 

próximo ponto de pauta, Aprovação da mudança de orientação da discente Isa 81 

Bárbara Ferreira Mendes, a Professora Viviana apresentou a solicitação da aluna 82 

Isa Bárbara Ferreira Mendes referente à troca de orientação do Professor Paulo 83 

José Saraiva para a Professora Maria Viviana de Freitas Cabral. Professora Viviana 84 

informou que a aluna está ciente de que a mudança de orientação implica em 85 

mudança de linha de pesquisa e a dissertação deve estar alinhada ao projeto de 86 

pesquisa da nova orientadora. Professor Paulo também compartilhou com o 87 

colegiado que já estava ciente do desejo de mudança de orientação da aluna e que 88 

o seu pedido foi formalizado por e-mail e dentro do prazo estipulado pelo Programa. 89 

Diante disso, o professor não vê nenhuma objeção de sua parte, já que a aluna não 90 

feriu as normas do Programa. Professora Viviana aceitou o pedido da aluna que, a 91 

partir de agora, passa a ser a sua orientada. O pedido de mudança de orientação da 92 

discente Isa Bárbara Ferreira Mendes foi encaminhado para votação e aprovado por 93 

unanimidade.  Professora Viviana aproveitou o momento e informou à Comissão de 94 

seleção discente que seria interessante verificar a possibilidade de balanceamento 95 

referente ao quadro de orientações durante o processo seletivo. Ainda mais com 96 

credenciamento de novos docentes, torna-se importante buscar certo equilíbrio no 97 

quadro de orientação. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, Informes da 98 

coordenação, a Prof Viviana ressaltou a importância do preenchimento e envio dos 99 

dados dos professores para Plataforma Sucupira, inclusive para dar veracidade às 100 

linhas do Programa.   Assuntos gerais – Não houve.  Sem mais, encerrou-se a 101 

reunião às quinze horas e vinte minutos. Para constar, eu, Alzenira Ramos de 102 
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Souza, representante do PPGER junto à secretaria, lavrei a presente Ata, que dato 103 

e assino bem assim como todos os presentes.  104 

Seropédica, 12 de fevereiro de 2020. 105 
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