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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO, REALIZADA NO DIA 2 

10 DE JULHO DE 2020, ÀS 14 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. Às quatorze horas 3 

do dia dez de julho de dois mil e vinte, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-4 

graduação em Economia Regional e Desenvolvimento, sob a presidência da coordenadora 5 

Maria Viviana de Freitas Cabral com a presença dos professores: Alexandre Jerônimo de 6 

Freitas, Joilson de Assis Cabral,  Lucas Siqueira de Castro, Carlos Otávio de Freitas, 7 

Débora Mesquita Pimentel, Everlam Elias Montibeler, Marcelo Pereira Fernandes, Caio 8 

Peixoto Chain, Thierry Molnar Prates, Paulo José Saraiva,  e Thiago Borges Renault. 9 

Discentes representantes de turmas: Sarah Moreira Lordelo (turma 2019) e Adriano de 10 

Oliveira Silva (turma 2020). Secretária: Alzenira Ramos de Souza. Falta justificada: Caio 11 

Chain por estar de férias. Verificada a presença de quórum, a professora Maria Viviana 12 

iniciou a reunião solicitando ponto extrapauta para a homologação da banca de 13 

qualificação do discente Mickenson Jean Baptiste, aprovada ad referendum, sendo 14 

aprovada a inclusão deste ponto. Dando continuidade à reunião a professora Viviana 15 

apresentou o primeiro ponto de pauta, Informes da Coordenação – Reunião 16 

Extraordinária da Câmara: Ocorrida no dia 03 de julho com ponto de pauta único sobre as 17 

ações afirmativas nos Editais da Pós-Graduação. O ponto tratou da necessidade de 18 

institucionalizar políticas de inserções afirmativas dentro dos Editais da Coordenação. 19 

Planejamento do Ensino Remoto Emergencial do PPGER: O documento já foi 20 

encaminhado para a comissão remota do ICSA e subsequente encaminhamento às 21 

instâncias superiores da Universidade. Processo Seletivo 2021: Conforme a ciência de 22 

todo o colegiado, a partir de 2021 o processo seletivo será via Exame ANPEC. O Conselho 23 

Deliberativo da ANPEC optou pelo adiamento das provas, que seriam realizadas em 24 

setembro e agora acontecerão, de forma online, nos dias 21 e 22/10/2020. Os alunos 25 

carentes da UFRRJ receberão apoio dos diretores do ICSA e ITR, para realizarem a prova 26 

ANPEC usando o espaço físico dos Institutos e o equipamento necessário. Formulário de 27 

Capacitação CODEP: O prazo para inscrições no curso de capacitação aos docentes será 28 

até o dia 14 de julho. O foco do curso está nas aulas EaD. Link para as inscrições: 29 

https://forms.gle/GaQUi11J1bATaMED8 Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do 30 

email: codep@ufrrj.br    PIBIC: Professor Alexandre enfatizou sobre a importância da 31 

presença de representantes da área de economia do ICSA junto ao comitê de avaliação do 32 

PIBIC no próximo ano. Semana acadêmica de economia, curso de graduação do ITR: 33 

Professor Paulo informou sobre a semana acadêmica do curso de graduação em 34 

https://forms.gle/GaQUi11J1bATaMED8
mailto:codep@ufrrj.br
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economia do Instituto Três Rios, que acontecerá nos dias 17 a 21 de agosto e convidou o 35 

PPGER para participar do evento. Como tema será ” Os impactos da pandemia sobre a 36 

economia brasileira”, o Prof Paulo fez o convite de modo que o PPGER coordene a uma 37 

das mesas. Ademais, convidou a Prof Viviana para auxiliar na coordenação do evento. A 38 

Prof Viviana se colocou à disposição para contribuir com o evento e ressaltou a 39 

importância dessa integração entre graduação e pós-graduação. O Prof Joilson também se 40 

colocou à disposição para contribuir.  Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, 41 

Horários e calendário ajustados PPGER 2020 – retomada via ensino remoto 42 

emergencial, a Professora Viviana informou que o calendário das aulas foi ajustado com a 43 

exclusão sobre a questão do trancamento de matrículas nesse período excepcional. A 44 

professora Viviana informou que, após conversar com o Pró-reitor Alexandre Fortes sobre 45 

o trancamento nesse período excepcional, foi informada que ainda não há uma situação 46 

esclarecida sobre o assunto. Diante disso, o assunto não será inserido no planejamento do 47 

Programa. Prof Joilson solicitou que a disciplina de Métodos de análise regional (IS1232), 48 

sob sua incumbência, fosse realocada para o 2º trimestre, visto que já está alocado em 49 

duas turmas de outro programa de pós-graduação do qual faz parte neste primeiro 50 

trimestre de retomada das atividades de maneira remota. Em relação às atividades 51 

síncronas (online) e assíncronas, a professora Viviana lembrou que, conforme a 52 

Deliberação 40, os professores têm autonomia para decidirem qual a melhor forma de 53 

disponibilizar as aulas, desde que estas fiquem gravadas para que o aluno tenha acesso 54 

ao material, caso haja algum problema de conexão. Encaminhada para votação, os 55 

horários e calendário ajustados do PPGER 2020 foram aprovados por unanimidade. Ponto 56 

extrapauta: Aprovação ad referendum da banca do discente Mickenson Jean 57 

Baptiste – Data da qualificação: 10/07/20 às 10h; Banca: Lucas Siqueira de Castro – 58 

Presidente e orientador; Membros internos PPGER/UFRRJ: Carlos Otávio de Freitas 59 

(coorientador); Joilson de Assis Cabral e Thierry Molnar Prates. Título do Trabalho: O 60 

SETOR AGROPECUÁRIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE SOBRE 61 

OS EFEITOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS SELECIONADAS ENTRE 2006 E 2017. 62 

Aprovado por unanimidade.  Prosseguindo para o próximo ponto de pauta qual seja 63 

Homologação dos exames de qualificação da turma de 2019- Professora Viviana 64 

informou que todos os discentes que cumpriram os requisitos para realizar o exame de 65 

qualificação, já o fizeram, com exceção do discente Melquisedec Nestor, que ainda não 66 

integralizou as disciplinas obrigatórias. ALUNOS QUALIFICADOS: - Dayenne Gomes 67 

Brandão de Oliveira: Data da qualificação: 02/06/2020 às 9h. Banca: Maria Viviana de 68 



 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO 

 

Freitas Cabral (Presidente e orientadora); Membros internos PPGER/UFRRJ: Joilson de 69 

Assis Cabral (coorientador); Everlam Elias Montibeler e Thierry Molnar Prates. A 70 

professora Viviana relatou que a qualificação aconteceu de forma tranquila e entre os 71 

pontos levantados pela banca a destacou a sugestão de padronização do formato do 72 

projeto de qualificação do Programa. Letícia Silva de Oliveira: Data da qualificação: 73 

04/06/2020 às 13h. Banca: Alexandre Jerônimo de Freitas (Presidente e orientador); 74 

Membros internos PPGER/UFRRJ: Marcelo Pereira Fernandes e Thiago Borges Renault. 75 

Professor Alexandre relatou que a qualificação ocorreu de forma tranquila e informou que o 76 

professor Thiago Renault aceitou o convite para coorientar a discente qualificada. Ryan de 77 

Albuquerque da Silva: Data da qualificação: 04/06/2020 às 16h. Banca: Marcelo Pereira 78 

Fernandes (Presidente e orientador); Membros internos PPGER/UFRRJ: Alexandre 79 

Jerônimo de Freitas e Everlam Elias Montibeler. Prof Marcelo relatou que a qualificação 80 

ocorreu de forma tranquila e agradeceu aos membros da banca pela contribuição para a 81 

melhoria do trabalho do discente. Sarah Moreira Lordelo: Data da qualificação: 82 

05/06/2020 às 14h. Banca: Joilson de Assis Cabral (Presidente e orientador); Membros 83 

internos PPGER/UFRRJ: Lucas Siqueira de Castro e Niagara Rodrigues da Silva (externo 84 

ao Programa). Professor Joilson relatou que a qualificação aconteceu de forma tranquila, a 85 

banca contribuiu com sugestão para melhoria na formatação do projeto de qualificação.  86 

Isa Bárbara Ferreira Mendes: Data da qualificação: 29/06/2020 às 14h. Banca: Maria 87 

Viviana de Freitas Cabral (Presidente e orientadora); Membros internos PPGER/UFRRJ: 88 

Débora Mesquita Pimentel e Joilson de Assis Cabral. Professora Viviana relatou que a 89 

qualificação ocorreu de forma tranquila, a banca contribuiu com sugestões para melhorias 90 

do trabalho e destacou a sugestão da professora Débora em relação à padronização de 91 

formatação dos projetos de qualificação e das atividades do Programa. Rudson Campos: 92 

Data da qualificação: 07/07/2020 às 14h. Banca: Thiago Borges Renault (Presidente e 93 

orientador); Membros internos PPGER/UFRRJ: Alexandre Jerônimo de Freitas; Membro 94 

externo PPGAD/UFF: Marcelo Gonçalves do Amaral. Professor Thiago relatou que a 95 

qualificação aconteceu de forma tranquila sem intercorrências. Mickenson Jean Baptiste 96 

– Data da qualificação: 10/07/20 às 10h; Banca: Lucas Siqueira de Castro (Presidente e 97 

orientador); Membros internos PPGER/UFRRJ: Carlos Otávio de Freitas (coorientador); 98 

Joilson de Assis Cabral e Thierry Molnar Prates. Professor Lucas relatou que a qualificação 99 

ocorreu, porém ainda há bastante trabalho a ser desenvolvido no projeto para que se torne 100 

efetivamente uma dissertação. Destacou ainda que as observações pontuadas pela banca 101 

foram de suma importância para a melhoria do projeto do discente. O professor também 102 
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concorda com a padronização de formatação dos projetos de qualificação do Programa. 103 

Após o relato dos orientadores, a professora Viviana informou sobre os dois procedimentos 104 

administrativos adotados pela coordenação para o processo das atividades acadêmicas 105 

durante o período excepcional decorrente da pandemia de Covid-19: 1 - as atas de 106 

qualificação serão cadastradas no SIPAC para assinatura digital dos membros da banca e 107 

do discente. 2– Proposta de padronização do projeto de qualificação, relatório para 108 

atividade de dissertação e versão final da dissertação (Exame de Qualificação - PPGER 109 

0012 - Atividades de dissertação- PPGER 0013 -  e Defesa de Dissertação - PPGER 110 

0014). Professora Viviana solicitou a criação de uma comissão para estruturar uma 111 

formatação padronizada dos projetos e atividades acadêmicas do PPGER, respeitando o 112 

manual de normas de teses e dissertações na Universidade. A comissão foi formada pelos 113 

professores: Débora Mesquita Pimentel (Presidente), Lucas Siqueira de Castro, Everlam 114 

Elias Montibeler e Thiago Borges Renault. Encaminhada para votação, a comissão foi 115 

aprovada por unanimidade. A professora Viviana solicitou à comissão que, se possível, 116 

apresente essa proposta de formatação das atividades acadêmicas do PPGER na próxima 117 

reunião agendada para o dia 28 de agosto.    Prosseguindo para o próximo ponto de pauta 118 

Estágio Docência, o Professor Alexandre informou ao colegiado que ainda não há uma 119 

deliberação da PROPPG sobre o assunto. Entretanto, as aulas poderão ser oferecidas 120 

pelos professores da graduação junto ao PPGER, ou caso o professor tenha um projeto de 121 

extensão, o aluno poderá participar desse projeto para a conclusão do Estágio Docência. 122 

Professor Paulo também se disponibilizou a ajudar os alunos bolsistas a concluírem o 123 

Estágio Docência junto ao curso de graduação em economia do ITR.  O assunto poderá 124 

voltar na próxima reunião com informações mais detalhadas. Prosseguindo para o próximo 125 

ponto de pauta Composição e Calendário de reuniões do Núcleo Acadêmico – 126 

Composição do Núcleo Acadêmico Científico – Professor Alexandre (Presidente do 127 

Núcleo) informou ao colegiado que a composição do Núcleo necessita ser reestruturada, 128 

uma vez que é necessário um professor titular de cada linha de pesquisa e seu suplente. 129 

Na composição atual os professores titulares Joilson e Lucas são da mesma linha de 130 

pesquisa. Diante disso, o professor Lucas se prontificou a desligar-se do Núcleo para o 131 

equilíbrio das linhas. Professora Viviana lembrou que o professor Paulo teria indicado o 132 

Professor Lucas para ajudar nos assuntos referentes à comissão de bolsas. Sendo assim, 133 

o professor Lucas passa a compor efetivamente a Comissão de Bolsas do Programa como 134 

titular. As atas que constam o nome do professor Lucas como titular no Núcleo Acadêmico 135 

Científico serão retificadas para Comissão de Bolsas. A reestruturação do Núcleo e 136 
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inclusão do professor Lucas na Comissão de Bolsas foi aprovada por unanimidade. O 137 

Núcleo permanece com a composição inicial: Alexandre Jerônimo de Freitas (presidente / 138 

atual vice-coordenador do PPGER); Maria Viviana de Freitas Cabral (vice-presidente do 139 

Núcleo / atual coordenadora do PPGER); Joilson de Assis Cabral (representante docente 140 

da linha 1); Marcelo Pereira Fernandes (representante docente da linha 2). Além dos 141 

docentes, fazem parte do Núcleo, a representante técnica, servidora Alzenira Ramos de 142 

Souza e um representante discente: Débora Cristina André Nestor. Como suplentes, os 143 

discentes Adriano Oliveira da Silva e Sarah Moreira Lordelo. Professora Viviana aproveitou 144 

para informar que a nova Ficha da área CAPES de economia encontra-se disponível no 145 

site da CAPES: mudanças marginais sobre o discutido nas reuniões de agosto/2019 (pós 146 

SMT) e dezembro (pós fórum coordenadores ANPEC): travas permaneceram sob a 147 

denominação de “aderência”; a economia manteve 10 docentes permanentes para 148 

mestrado (para o conceito Muito Bom serão necessários 14 docentes permanentes). 149 

Sendo assim, torna-se fundamental a sistematização das reuniões do Núcleo, tendo em 150 

vista que os quesitos planejamento e autoavaliação do Programa passam a ser avaliados 151 

na nova ficha DAV/CAPES. Os professores Everlam e Viviana ressaltaram a importância 152 

do registro das atas de reuniões do Núcleo na página do Programa para a avaliação da 153 

CAPES. Calendário de reuniões do Núcleo Acadêmico: Professor Alexandre (Presidente 154 

do Núcleo) informou que a ficha de avaliação foi liberada pela área CAPES de economia, 155 

com modificações marginais que serão discutidas pelo Núcleo nas próximas reuniões e 156 

propôs reuniões bimestrais a partir de agosto. Professora Viviana lembrou sobre as 157 

exigências da nova ficha de avaliação DAV/CAPEs e, com isso, a discussão no âmbito do 158 

Núcleo é urgente e necessita de mais reuniões para tratar de tantas questões, 159 

manifestando a necessidade de reuniões mensais periódicas. Diante disso, as datas 160 

propostas pelo professor Alexandre para as próximas reuniões foram as seguintes: 07/08, 161 

04/09, 02/10, 06/11 e 11/12.  Prosseguindo para o próximo ponto de pauta Formação de 162 

comissão para processo eleitoral da coordenação do PPGER – Professora Viviana 163 

informou ao colegiado sobre a portaria da atual coordenação do PPGER que se encerra no 164 

dia 06/11/2020. Nesse sentido, a Prof Viviana propõe a formação de comissão para o 165 

processo eleitoral do PPGER. A comissão foi formada com os seguintes membros: 166 

Professores: Paulo José Saraiva (presidente), Everlam Elias Montibeler; Representação 167 

Técnica: Alzenira Ramos de Souza; Representação Discente: Adriano Oliveira da Silva. 168 

Encaminhada para votação, a Comissão para Processo Eleitoral do PPGER foi aprovada 169 

por unanimidade. Assuntos Gerais – Professora Viviana apresentou a proposta para 170 
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realizar a aula inaugural da turma 2020 com a presença da professora Adriana Amado. 171 

Informou também que pretende agendar um encontro com a professora Adriana e todo o 172 

corpo docente do Programa para esclarecimentos sobre a área CAPES de economia. 173 

Enfatizou sobre a importância deste evento, se confirmado, tendo em vista que o corpo 174 

acadêmico poderá tirar todas as dúvidas sobre a nova ficha de avaliação da área CAPES 175 

de economia. Sem mais, encerrou-se a reunião às dezesseis horas. Para constar, eu, 176 

Alzenira Ramos de Souza, representante do PPGER junto à secretaria, lavrei a presente 177 

Ata, que dato e assino bem assim como todos os presentes.  178 

 179 

                                    Seropédica, 10 de julho de 2020. 180 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/08/2020

ATA Nº 2003/2020 - PPGER (11.39.00.14) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 15:55 )
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 14:58 )
ALZENIRA RAMOS DE SOUZA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

PPGER (11.39.00.14)

Matrícula: 2259200

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 16:00 )
CAIO PEIXOTO CHAIN

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptºAdP (12.28.01.00.00.00.00.06)

Matrícula: 1258701

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 17:04 )
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 20:24 )
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 15/09/2020 13:17 )
MARCELO PEREIRA FERNANDES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 1804225

 (Assinado digitalmente em 26/08/2020 18:03 )
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 11/09/2020 18:43 )
THIAGO BORGES RENAULT

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCA (12.28.01.00.00.00.00.07)

Matrícula: 1831856

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 15:54 )
THIERRY MOLNAR PRATES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCEcon (12.28.01.00.00.00.00.09)

Matrícula: 1365608

 (Assinado digitalmente em 25/08/2020 18:11 )
SARAH MOREIRA LORDELO

DISCENTE

Matrícula: 20191006187



 (Assinado digitalmente em 11/09/2020 18:58 )
ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA

DISCENTE

Matrícula: 20201003603

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrrj.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2003 2020 ATA 25/08/2020 33e957a466

https://sipac.ufrrj.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

