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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO, REALIZADA 2 

NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020, ÀS 14 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. Às 3 

quatorze horas do dia quinze de junho de dois mil e vinte, reuniu-se o Colegiado Pleno do 4 

Programa de Pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento, sob a 5 

presidência da coordenadora Maria Viviana de Freitas Cabral com a presença dos 6 

professores: Alexandre Jerônimo de Freitas, Joilson de Assis Cabral,  Lucas Siqueira de 7 

Castro, Carlos Otávio de Freitas, Débora Mesquita Pimentel, Everlam Elias Montibeler, 8 

Teófilo Henrique Pereira de Paula, Marcelo Pereira Fernandes, Paulo José Saraiva e 9 

Thiago Borges Renault. Discentes representantes de turmas: Adriano de Oliveira Silva 10 

(representante discente da turma 2020). Secretária: Alzenira Ramos de Souza. A Prof 11 

Viviana solicitou autorização para a participação da representante suplente da turma 2020, 12 

Débora Nestor. Após autorizado pelo Colegiado, a discente participou da reunião. 13 

Verificada a presença de quórum, a professora Maria Viviana iniciou a reunião 14 

apresentando o primeiro ponto de pauta, qual seja Informes da Coordenação – Coleta 15 

CAPES 2019: A professora Viviana apresentou o Coleta Capes 2019 do curso, informando 16 

que o texto foi elaborado de acordo com as métricas e indicadores dispostos na ficha de 17 

avaliação da área CAPES de economia. Ademais, na nova avaliação multidimensional, a 18 

formação de recursos humanos com publicação discente, a inserção social, a 19 

internacionalização e a autoavaliação são pontos essenciais. Neste momento, o professor 20 

Joilson pediu a palavra que foi concedida. O Professor Joilson falou sobre a importância da 21 

atuação do Núcleo acadêmico-cientifico com reuniões frequentes. O Professor Alexandre 22 

informou que enviaria uma proposta de reuniões para o Núcleo. Segundo o Professor 23 

Alexandre, isso ainda não havia sido feito por causa das mudanças recorrentes na CAPES. 24 

A Professora Viviana deu continuidade ao relato sobre o Coleta CAPES 2019 enfatizando 25 

os pontos que necessitam de melhoria, conforme descrito no documento. O Programa 26 

precisa se debruçar sobre tais pontos, entre os quais o Qualis-referência e as métricas 27 

para planejamento das publicações, nova ficha de avaliação. Segundo a Professora 28 

Viviana, é urgente entender o índice CLm (Combes-Linnemer) para planejamento de 29 

submissão dos artigos dos docentes e discentes do PPGER que também deve, 30 

estrategicamente, considerar a indexação dos periódicos científicos às principais bases de 31 

economia (IDEAS RePEc, EconLit, CiteScore, JCR, JIF, SJR, H-Index, Latindex, entre 32 

outras). “A continuidade e aprofundamento da discussão da nova ficha de avaliação e 33 

possível criação de comissões para estudar os documentos dos diversos GTs criados para 34 
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entender a multidimensionalidade da nova avaliação. Ou, por outro lado, a atuação mais 35 

formalizada do NAC/PPGER com realização de reuniões mensais frequentes” também foi 36 

um dos pontos descritos no Coleta CAPES 2019 para melhoria. O Coleta Capes 2019 do 37 

PPGER foi compartilhado com todos os docentes antes do envio final à CAPES (que 38 

aconteceu no dia 12 de junho).   Relatório da Proposta de Aprimoramento da Avaliação da 39 

Pós-Graduação Brasileira para o Quadriênio 2021-2024 – Modelo Multidimensional, 40 

compartilhado pelo Prof. Alexandre com os docentes do Programa. A Professora Viviana 41 

argumentou que, ao ler o documento, verificou que mudanças significativas apresentadas 42 

nele referem-se à proposta de redução do número das áreas de avaliação de 49 para 9 43 

áreas além da proposta da comissão responsável pelo relatório de provável extinção do 44 

Qualis a partir do próximo ciclo avaliativo (2021-2024).  A Professora Viviana informou que 45 

havia consultado a coordenadora da área CAPES de economia, Professora Adriana 46 

Amado, que respondeu durante a reunião de que um relatório anterior havia sido 47 

amplamente discutido com a comunidade acadêmica e científica. Mas que este relatório 48 

divulgado no site da CAPES não foi discutido sequer no CTC-ES, no qual a Professora 49 

Adriana tem assento como representante do Colégio de Humanidades. Ao ser questionada 50 

pela Professora Viviana sobre a possibilidade de aglutinação das áreas, a coordenadora 51 

da área revelou preocupação por entender que essa proposta não é boa. Prosseguindo 52 

para o próximo ponto de pauta qual seja Aprovação de banca de qualificação –. 53 

Professora Viviana apresentou as próximas bancas de qualificação da turma 2019: 54 

Rudson Campos – Banca: Thiago Borges Renault (Orientador – Presidente-55 

PPGER/UFRRJ)), Alexandre Jerônimo de Freitas (Membro Interno-PPGER/UFRRJ); 56 

Marcelo Gonçalves do Amaral (Membro Externo-PPGA/UFF); Título do Trabalho:  57 

Ecossistemas acadêmicos de inovação: o caso da Universidade Federal Rural do Rio de 58 

Janeiro. Data, Hora: 07/07/2020 às 14:30; Isa Bárbara Ferreira Mendes – Banca: Maria 59 

Viviana de Freitas Cabral (Orientadora- Presidente-PPGER/UFRRJ); Débora Mesquita 60 

Pimentel (membro interno-PPGER/UFRRJ); Joilson de Assis Cabral (membro interno-61 

PPGER/UFRRJ); Título do trabalho: Desenvolvimento regional sob uma perspectiva 62 

kaldoriana: o caso do estado do Rio de Janeiro; Data, Hora: 26/06/2020 às 14h. 63 

Encaminhadas para votação, as bancas foram aprovadas, por maioria de votos. 64 

Prosseguindo para o próximo ponto de pauta qual seja Proposta para a utilização dos 65 

recursos PROAP – Professor Carlos Otávio (Presidente da Comissão de gestão financeira 66 

do PPGER) apresentou a proposta para a utilização dos recursos PROAP, 67 

excepcionalmente, durante a Pandemia da covid-19. O recurso no valor 5.000 reais foi 68 
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disponibilizado pela CAPES em duas parcelas, liberadas em junho e setembro de 2020, 69 

para uso do Programa. O recurso que, em princípio, seria utilizado para diárias e 70 

passagens a Congressos presenciais, conforme o regulamento de recursos PPGER, não 71 

será possível sua execução devido à suspensão de todos os congressos presenciais por 72 

tempo indeterminado. Dessa forma, a Comissão de gestão financeira do PPGER propôs 73 

que o recurso fosse utilizado para as atividades de custeio com “Produção, revisão, 74 

tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de 75 

divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs”.  Os critérios para a 76 

utilização do recurso na presente proposta são: limite de 625 reais por auxílio; limite 77 

máximo de 1 auxílio por discente/docente; para receber o apoio, o periódico para o qual 78 

deseja submeter deve estar indexado em bases internacionais (JCR e/ou SJR, por 79 

exemplo) e/ou em bases da área de Economia (CLm, Scopus, Ideas, Repec, EconLit, 80 

Agecon, ABS, por exemplo) e pertencente ao Extrato A do Qualis. Quanto ao texto do 81 

artigo, o mesmo deverá ser aderente à linha de pesquisa do PPGER na qual o discente / 82 

docente está vinculado. Este critério inicial será adotado até 01/10/2020, visto que os 83 

resultados dos congressos provavelmente já estarão disponíveis. Após a data, outras 84 

solicitações serão permitidas. Para critério de avaliação e seleção, os trabalhos deverão 85 

ser apresentados em forma de seminário e, posteriormente, avaliados pela comissão de 86 

gestão financeira do PPGER. Se não houver novos pedidos de discentes, o recurso poderá 87 

ser utilizado por docentes, sendo a prioridade estabelecida pela aprovação do trabalho em 88 

um dos congressos listados como prioritários para o programa. Professor Carlos enfatizou 89 

sobre a necessidade de os professores da linha de desenvolvimento econômico apontarem 90 

o congresso internacional prioritário para postar o regulamento PROAP / FAPERJ / 91 

recursos próprios do PPGER no site. Após discussão e devidos esclarecimentos, a 92 

Proposta para a utilização dos recursos PROAP foi encaminhada para votação e aprovada 93 

por maioria dos votos, tendo somente 1 voto contrário e 1 abstenção. Prosseguindo para o 94 

próximo ponto de pauta, Planejamento acadêmico do Programa para 2020 – 95 

Deliberação nº 40, de 09 de junho de 2020, aprovada pelo CEPE em 09/06/2020. 96 

Professora Viviana apresentou ao colegiado a Deliberação nº 40, de 09 de junho de 2020 97 

que trata das “normas para ensino remoto emergencial, no âmbito dos Programas de Pós-98 

Graduação da UFRRJ, com vigência durante o período de suspensão das atividades 99 

acadêmicas presenciais em virtude das medidas adotas para reduzir a propagação da 100 

pandemia de Covid-19”.  Nesse sentido, a professora Viviana comunicou ao colegiado que 101 

elaborou um questionário para a turma 2020 com levantamento sobre questões técnicas, 102 
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condições para acompanhar as disciplinas e informações adicionais sobre possíveis 103 

fatores limitantes em relação ao acesso e pleno aproveitamento acadêmico dos discentes. 104 

A professora Viviana explicou que o objetivo consistiu em fazer um levantamento das 105 

demandas dos discentes a fim de garantir a qualidade e equidade neste processo 106 

educativo em situação de excepcionalidade em consonância com a Deliberação nº 40 de 107 

09/06/2020.   Professor Paulo considerou que, devido à situação da pandemia com 108 

perspectivas de estender a suspensão das atividades presenciais, distanciando a 109 

possibilidade de retorno de aulas presenciais em 2020, há a necessidade de ter que ofertar 110 

as disciplinas de maneira emergencial. Prof Marcelo concordou com o professor Paulo, 111 

assim como os professores Lucas e Carlos também se manifestaram a favor via chat da 112 

plataforma. Assim, a professora Viviana encaminhou a proposta de que as atividades de 113 

ensino do Programa deveriam ser retomadas a partir das disciplinas que seriam ofertadas 114 

no 2º trimestre. Professor Alexandre se manifestou contrário e argumentou que o 115 

calendário deveria ser retomado do 1º trimestre. A Professora Viviana interveio ao afirmar 116 

que, na perspectiva dos alunos, as disciplinas que julgaram pertinentes a serem retomadas 117 

primeiramente no formato remoto deveriam ser as mais teóricas, conforme resultados do 118 

questionário “Condições do(a)s discentes do PPGER durante o isolamento social 119 

decorrente da COVID-19” aplicado à turma 2020. Tais resultados foram apresentados 120 

durante a reunião e podem ser conferidos em 121 

https://docs.google.com/forms/d/1sebAjRu5VVOKV5QgllO4Ld5K34wywXp5r8VXzZ3ec_0/e122 

dit#responses. Ainda, ao pesquisar nas atas anteriores que discutiram a então proposta de 123 

deliberação sobre ensino remoto na pós, docentes das disciplinas do segundo trimestre já 124 

haviam se colocado favoráveis a viabilizar suas disciplinas no formato remoto. O Professor 125 

Paulo complementou ao sugerir que as disciplinas do primeiro trimestre deveriam ser 126 

realocadas no terceiro, de tal modo a dar continuidade ao calendário do Programa. Após 127 

discussão, os docentes que lecionam disciplinas do segundo trimestre do calendário 128 

aprovado em fevereiro de 2020, todos consultados durante a reunião, foram favoráveis a 129 

iniciar as disciplinas. A Professora Viviana propôs iniciar em 1 mês, a partir do dia 13 de 130 

julho. O Prof. Teófilo solicitou um prazo maior, tendo em vista a necessidade de ajustes 131 

para viabilizar as disciplinas via ensino remoto para estar em conformidade com a 132 

Deliberação CEPE nº 40. Tendo em vista a solicitação, a Professora Viviana propôs a 133 

retomada do calendário do PPGER a partir do dia 27 de julho com as disciplinas 134 

Seminários em Economia I (IS1228), Economia Regional (IS1222), Métodos de Análise 135 

Regional (IS1232), Desenvolvimento Econômico (IS1223) e Tópicos Especiais I (Inovação 136 

https://docs.google.com/forms/d/1sebAjRu5VVOKV5QgllO4Ld5K34wywXp5r8VXzZ3ec_0/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1sebAjRu5VVOKV5QgllO4Ld5K34wywXp5r8VXzZ3ec_0/edit#responses
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e Desenvolvimento Regional (IS1236), sob a responsabilidade dos professores Viviana, 137 

Teófilo, Joilson, Alexandre e Thiago, respectivamente.  Os docentes deverão encaminhar 138 

os templates devidamente ajustados até dia 25 de junho para apreciação e aprovação na 139 

próxima reunião do Colegiado, agendada para 26/06 às 9h, especialmente os que 140 

lecionam as disciplinas no segundo trimestre. Os Professores Thiago e Teófilo solicitaram 141 

que fossem enviados os templates novamente para que pudessem fazer os ajustes 142 

necessários. A Professora Viviana informou que compartilharia novamente os templates, 143 

encaminhando também a mensagem do Pró-reitor, Alexandre Fortes sobre a Deliberação 144 

CEPE nº 40.   Assuntos Gerais - Não houve. A professora Viviana agradeceu a presença 145 

de todos, lembrando da próxima reunião que acontecerá no dia 26/06 às 9h para 146 

aprovação das disciplinas adaptadas para o contexto de ensino remoto. Sem mais, 147 

encerrou-se a reunião às dezessete horas e trinta minutos. Para constar, eu, Alzenira 148 

Ramos de Souza, representante do PPGER junto à secretaria, lavrei a presente ata, que 149 

dato e assino bem assim como todos os presentes.  150 

 151 

                                    Seropédica, 15 de junho de 2020. 152 
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