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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO, 2 

REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2020, ÀS 09:15 HORAS, POR 3 

VIDEOCONFERÊNCIA. Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de 4 

março de dois mil e vinte, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em 5 

Economia Regional e Desenvolvimento, sob a presidência da coordenadora Maria 6 

Viviana de Freitas Cabral com a presença dos professores: Alexandre Jerônimo de 7 

Freitas, Joilson de Assis Cabral,  Lucas Siqueira de Castro, Carlos Otávio de 8 

Freitas, Paulo José Saraiva, Everlam Elias Montibeler, Teófilo Henrique Pereira de 9 

Paula e Thiago Borges Renault. Discentes representantes de turma: Sarah Moreira 10 

Lordelo (turma 2019) e Adriano de Oliveira Silva (turma 2020). Secretária: Alzenira 11 

Ramos de Souza. Verificada a presença de quórum, a Professora Maria Viviana 12 

iniciou a reunião solicitando inclusão de ponto de pauta, qual seja Representação 13 

discente da turma 2020 – O colegiado aprovou a solicitação e a Prof Viviana 14 

apresentou os nomes dos representantes discentes da turma 2020, sendo eles: 15 

Adriano de Oliveira da Silva (representante titular) e Débora Cristina André Nestor 16 

(representante suplente), eleitos pelos próprios alunos da turma 2020.  17 

Encaminhada para votação, a representação discente da turma 2020 foi aprovada, 18 

por unanimidade. Após aprovação dos nomes dos representantes, o colegiado 19 

concedeu permissão para que o represente da turma 2020, Adriano de Oliveira 20 

participasse desta reunião. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, 21 

Homologação do resultado do processo seletivo discente PPGER turma 2020, 22 

a Prof Viviana informou que, devido aos transtornos causados pelas chuvas, nas 23 

primeiras semanas do mês de março, a reunião do colegiado foi cancelada e, com 24 

isso, o resultado do processo seletivo discente da turma 2020 foi aprovado, ad 25 

referendum. Antes, porém, a Prof. Viviana havia encaminhado o resultado final 26 

divulgado via SIGAA a todos os professores do Programa, também disponível no 27 

site do Programa. A Prof Viviana solicitou aos professores da comissão de seleção e 28 

avaliação do processo seletivo discente da turma 2020, Joilson Cabral (presidente), 29 

Everlam Montibeler e Paulo Saraiva, membro suplente que assumiu a titularidade 30 

em virtude de o Prof. Alexandre Freitas estar de licença médica no período do 31 

processo seletivo, que fizessem um relato sobre o processo. Prof Joilson relatou que 32 

as inscrições se encerraram com um total de 27 inscritos, sendo que 10 candidatos 33 

realizaram a Prova de Conhecimentos. Desses 10 candidatos, o candidato Paulo 34 
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Hora de Andrade Junior, apesar de ter realizado a prova escrita, desistiu de 35 

participar das próximas etapas do processo, uma vez que não havia entregado o 36 

projeto no dia da prova escrita conforme exigência do Edital nº 01/2019 – PPGER – 37 

RETIFICADO. Em relação aos demais candidatos, todos foram aprovados na Prova 38 

de Conhecimentos e nas etapas Análise da Proposta de Pesquisa, Entrevistas e 39 

Análise do Curriculum Lattes. Prof Joilson finalizou o seu relato informando que o 40 

processo seletivo ocorreu de forma tranquila com os resultados divulgados dentro 41 

dos prazos estabelecidos no Edital e sem nenhuma interposição de recursos. Prof 42 

Paulo também fez um breve relato sobre o processo seletivo e ratificou as 43 

informações do Prof Joilson, destacando que dos nove candidatos entrevistados, 44 

apenas um apresentou o seu projeto com o perfil da linha de Desenvolvimento e 45 

todos os demais projetos seguiam a linha de Economia Regional. Em seguida, o 46 

Prof Everlam expos a sua preocupação referente à distribuição dos projetos ao 47 

longo do curso, visto que a maioria inclinava-se apenas para uma linha do 48 

Programa. Prof Thiago também opinou sobre o assunto e sugeriu que o colegiado 49 

atue com ações que aumentem a demanda de alunos no Programa e sugeriu que, 50 

futuramente, o colegiado se reúna para traçar planos de ações que aumentem a 51 

demanda de alunos no Programa. Prof Joilson lembrou que o número de candidatos 52 

inscritos no atual processo seletivo foi maior do que o do ano anterior: de 19 53 

inscrições em 2019 para 27 inscrições em 2020. O Prof. Joilson apontou como 54 

possíveis razões para desistência de realizar as etapas do processo seletivo a 55 

exigência do projeto no dia da prova escrita ou o processo seletivo ter acontecido 56 

após a divulgação dos demais Programas concorrentes, especialmente após a 57 

divulgação do resultado do exame nacional da ANPEC. Finalizados os relatos sobre 58 

o processo seletivo, a Profa Viviana apresentou os nomes dos novos alunos da 59 

turma 2020, por ordem de classificação no processo seletivo: Adriano de Oliveira da 60 

Silva, Filipe Vasconcelos Rocha, Thais Ribeiro da Silva, Victoria Figueira Benedicto, 61 

Thais de Jesus Custodio, Mauro Cesar de Oliveira (vaga PQI/PROAD/UFRRJ), 62 

Debora Cristina André Nestor, Jairo Gabriel Soares de Sousa, Isabela Rocha 63 

Gracindo Marques. O resultado do Processo Seletivo do Programa de Pós-64 

graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da turma 2020 foi aprovado, 65 

sendo homologado por unanimidade. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, 66 

qual seja  Homologação do resultado do credenciamento docente PPGER 2020 67 

(Processo nº 23083.009046/2020-79) – Prof Joilson, Presidente da banca do 68 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppger/files/2019/10/EDITAL_DE_SELEO_N_01_-_2020_-_RETIFICADO_-_07_10-1.pdf
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppger/files/2019/10/EDITAL_DE_SELEO_N_01_-_2020_-_RETIFICADO_-_07_10-1.pdf
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Processo de Credenciamento docente 2020, iniciou o seu relatório informando que o 69 

Edital para o Credenciamento de Novos Docentes para o Quadriênio 2017/2020 - 70 

Edital nº 01/2020 – PPGER foi amplamente divulgado, recebendo a inscrição de 2 71 

candidatos: Caio Peixoto Chain  (Departamento de Administração Pública – 72 

DAP/ICSA/UFRRJ) e  Thierry Molnar Prates (Departamento de Economia – 73 

DeCE/ICSA/UFRRJ). Prof Joilson informou que, dentre outros requisitos da 74 

PROPPG, o candidato deveria apresentar índice de produtividade equivalente a 2 75 

(dois). Nesse sentido, os dois candidatos, por apresentarem índice acima do exigido 76 

pela PROPPG, foram considerados aptos passando a integrar o corpo docente do 77 

Programa, como docentes permanentes. A professora Viviana, membro da 78 

comissão, esclareceu que, assim como todos os professores do PPGER, os novos 79 

docentes estão cientes de que serão avaliados no próximo processo de 80 

recredenciamento, agendado para o mês de novembro de 2020. Encaminhado para 81 

votação, o credenciamento dos Professores Caio Peixoto Chain e Thierry Molnar 82 

Prates como docentes permanentes do PPGER foi aprovado, por unanimidade. 83 

Após aprovação dos professores em questão, a prof Viviana apresentou o quadro 84 

docente do Programa atualizado que passa a ser composto de 12 professores 85 

permanentes e 1 professora colaboradora. A Prof. Viviana informou que o processo 86 

deverá ser apreciado na Câmara da Pós-graduação. Prosseguindo para o próximo 87 

ponto de pauta, Inclusão do PPGER no exame nacional da ANPEC, a Prof 88 

Viviana lembrou ao colegiado que em reuniões anteriores foi destacada a 89 

importância da inclusão do Programa na ANPEC para maior visibilidade nacional, 90 

conforme registram as atas da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Executivo 91 

realizada em 16 de maio de 2019 e 7ª Reunião Ordinária do Colegiado Pleno 92 

realizada em 09 de agosto 2019.  Entretanto, somente neste ano foi possível realizar 93 

essa inclusão através de solicitação enviada ao Prof Marco Flávio da Cunha 94 

Resende, Coordenador do Exame ANPEC. O Prof. Marco Flávio informou que a 95 

solicitação seria apreciada na reunião de março do Conselho Deliberativo da 96 

ANPEC. Após esta reunião, a Prof. Viviana foi informada que a solicitação havia 97 

sido aprovada e que a secretaria do Exame da ANPEC havia entrado em contato 98 

solicitando o envio do formulário preenchido com informações do PPGER. Com isso, 99 

a Prof Viviana compartilhou com o Colegiado o documento enviado pela secretaria 100 

do Exame da ANPEC sobre as informações solicitadas do Programa para constar 101 

no manual do candidato e informou que o colegiado deveria definir neste momento a 102 

../../Downloads/1%20EDITAL%20Nº%2001%202020_PPGER%20-%20CREDENCIAMENTO%20DOCENTE%20(2).pdf
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ponderação das notas em Microeconomia, Macroeconomia, Matemática, Estatística 103 

e Economia Brasileira. Os professores Alexandre, Paulo, Carlos, Lucas, Thiago, 104 

Joilson e Viviana concordaram com distribuição igualitária de 20% para cada uma 105 

das disciplinas, sendo que na disciplina Economia Brasileira, a pontuação seria 106 

dividida com 10% para a prova objetiva e 10% para prova discursiva. Após os 107 

devidos ajustes foi encaminhado para votação e aprovado, por unanimidade, a 108 

inclusão do PPGER no exame nacional da ANPEC, cuja distribuição dos pesos das 109 

provas do exame foi definida da seguinte forma: Microeconomia: 20%; 110 

Macroeconomia: 20%; Matemática: 20%; Estatística: 20%; Economia Brasileira: 111 

20%, sendo 10% para prova objetiva e 10% para prova discursiva, totalizando 100% 112 

da prova. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, Esclarecimentos sobre 113 

bolsas CAPES e FAPERJ – turmas 2019 e 2020 – a Prof Viviana informou que, 114 

atualmente o Programa dispõe de 3 bolsas para as turmas de 2020. À turma de 115 

2019, todos os bolsistas tiveram que apresentar documentação para manutenção da 116 

bolsa, conforme dispõe do Artigo 5 do  Regulamento de Bolsas do PPGER. 117 

Atendidas as exigências para manutenção de bolsas, a Comissão de bolsas 118 

considerou que todos os alunos bolsistas da turma 2019 estavam aptos à renovação 119 

de suas bolsas. Entretanto, há a ressalva para os discentes bolsistas da turma 2019 120 

Letícia, Isa Bárbara, Mickenson e Ryan de que devem cumprir a exigência de “até 121 

ao 18º mês, o bolsista deverá submeter um trabalho a um congresso ou a um 122 

periódico da área de economia em parceria com o orientador”, isto é, até agosto de 123 

2020, disposta no item V do Art. 5 para a manutenção da bolsa do Regulamento de 124 

Bolsas. Em seguida, a prof Viviana apresentou os nomes dos três primeiros 125 

colocados da turma 2020 e contemplados com bolsas. São eles: Adriano de Oliveira 126 

da Silva, Filipe Vasconcelos Rocha e Thais Ribeiro da Silva. Prosseguindo, a Prof 127 

Viviana apresentou o resumo do projeto de cada um dos alunos bolsistas e informou 128 

que os mesmos já tinham suas orientações pré-definidas de acordo com os perfis 129 

dos professores do Programa, assim como outros discentes da turma. Diante dessa 130 

informação, o Prof Alexandre propôs, para as próximas turmas, que o aluno tenha 131 

contato com todos os professores antes de definirem as suas orientações e assim, 132 

seja evitado o desequilíbrio na distribuição de vagas orientador/orientado. A prof 133 

Viviana esclareceu que, ainda que a data para definição da orientação seja 134 

adiantada para o final do primeiro trimestre, o preenchimento do formulário de 135 

bolsas, tanto da CAPES quanto da FAPERJ, exigem a indicação do orientador e que 136 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppger/files/2020/03/Regulamento-de-Bolsas-PPGER_UFRRJ.pdf


 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO 

 

isto acontece no primeiro mês do curso. Assim, a tramitação da implementação das 137 

bolsas da turma de 2020 ocorreu de maneira similar à turma de 2019, afinal todas 138 

as bolsas da turma de 2019 já haviam sido implementadas - bolsas CAPES em 139 

março de 2019 e bolsas FAPERJ em maio de 2019, apesar de o quadro de 140 

orientações ter sido aprovado somente na 4ª reunião do colegiado executivo 141 

realizada em 04 de novembro de 2019. A Prof. Viviana ainda informou que as 142 

orientações da turma 2020 precisam ser homologadas pelo colegiado e que os 143 

alunos estão cientes dessa situação. Após os devidos esclarecimentos, o colegiado 144 

deliberou, por maioria dos votos, da seguinte forma: O quadro de orientações 145 

deverá ser definido até o final do primeiro trimestre para ser apreciado e avaliado 146 

pelo colegiado executivo e, havendo alterações ao longo do corrente ano, que sejam 147 

apresentadas até o final do terceiro trimestre para apreciação do colegiado 148 

executivo.  Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, Estágio docência turma 149 

2019, a Prof Viviana informou ao colegiado que a carga horária do Estágio Docência 150 

do Programa está em consonância com a carga horária mínima exigida pela CAPES 151 

e lembrou que o Estágio (IS1224) não é uma disciplina como criada inicialmente no 152 

APCN do curso, mas tão somente uma Atividade Acadêmica Complementar, cuja 153 

carga horária é somente do aluno. Esta incoerência foi corrigida na matriz curricular 154 

do Programa e todos os alunos das turmas de 2019 e 2020 já foram realocados no 155 

SIGAA para a nova matriz. Nesta nova matriz curricular, o mesmo procedimento foi 156 

adotado para as disciplinas IS1225 - SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO I - 15h, 157 

IS1226 - SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO II - 15h e IS1227 - DEFESA DE 158 

DISSERTAÇÃO - 15h que passam a ser Atividades Acadêmicas PPGER0012 - 159 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO - 15h Obrigatória; PPGER0013 - ATIVIDADES DE 160 

DISSERTAÇÃO - 15h Obrigatória e PPGER0014 - DEFESA DE DISSERTAÇÃO - 161 

15h Obrigatória, respectivamente. Há de ressaltar que, em termos de carga horária, 162 

não houve alterações. A Prof. Viviana lembrou que esta alteração foi discutida e 163 

aprovada na 9ª reunião ordinária do Colegiado Pleno realizada no dia 17 de 164 

dezembro de 2019. A Prof. Viviana informou também os nomes dos alunos já 165 

matriculados em Estágio Docência no primeiro trimestre e seus respectivos 166 

supervisores: Ryan de Albuquerque (Prof Marcelo Pereira); Letícia Silva (Prof 167 

Alexandre Jerônimo); Isa Bárbara e Mickenson Jean (Prof Lucas Siqueira). No 168 

segundo trimestre, a discente Dayenne Gomes será supervisionada pelo Prof 169 

Joilson Cabral e no terceiro trimestre a discente Sarah Lordelo estará sob a 170 
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supervisão da Profa Maria Viviana Cabral. Prof Viviana enfatizou que para o exame 171 

de qualificação, a carga horária das disciplinas deverá ser integralizada. Com isso, a 172 

professora solicitou aos professores que enviem as notas de suas disciplinas para 173 

que sejam consolidas no SIGAA. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, qual 174 

seja Qualificação da turma 2019 – Prof Viviana compartilhou com o colegiado as 175 

orientações da PROPPG, referentes à Pós-Graduação, durante o período de 176 

quarentena do COVID-19. São elas: Reuniões de colegiado – Poderão ser 177 

realizadas virtualmente, visto que o SIPAC dispõe do recurso para a confecção da 178 

ata digital e as assinaturas dos participantes por meio de login SIPAC, como 179 

ocorrerá com a presente ata.  Prof Alexandre lembrou ao colegiado da 180 

obrigatoriedade de os alunos apresentarem artigos em congressos para a 181 

manutenção da bolsa, tendo em vista que os congressos estão sendo cancelados 182 

devido à atual conjuntura e questionou como ficará a situação desses alunos. O 183 

Prof. Alexandre informou que este é caso da discente Letícia que submeteu artigo 184 

para o congresso (nome do congresso não foi informado), mas que o mesmo foi 185 

cancelado por causa da pandemia. Prof Viviana esclareceu que os alunos bolsistas 186 

têm a obrigatoriedade de apresentarem até o mês de agosto de 2020, o 187 

comprovante de submissão do artigo para congresso e/ou periódico para cumprirem 188 

a exigência do regulamento. Com isso, caso o discente tenha o comprovante de 189 

submissão do artigo no congresso, deverá ser encaminhado para a comissão de 190 

bolsas avaliar, mesmo que o congresso tenha sido cancelado em decorrência da 191 

COVID-19. Ainda, a Prof. Viviana aproveitou para lembrar que todos os discentes 192 

deverão submeter artigo científico oriundo de sua dissertação para periódicos 193 

classificados no estrato A do Qualis CAPES, aderentes à área de concentração do 194 

PPGER de Economia Regional e Desenvolvimento, para concluir o curso e, assim, 195 

fazer jus ao título de mestre.  Cursos à distância (EAD) – A Pós-Graduação tem a 196 

possibilidade de executar essa modalidade, desde que todos os envolvidos 197 

(professor e todos os discentes) estejam em plena concordância para futura 198 

regularização no SIGAA. Os professores Lucas, Paulo e Carlos, Everlam declararam 199 

inviável a possibilidade de ministração de suas aulas à distância devido à 200 

complexidade das disciplinas Macroeconomia (IS1219), Microeconomia (IS1220) e 201 

Métodos Quantitativos (IS1221). No entanto, Prof. Alexandre sugeriu que a 202 

disciplina Seminários em Economia I (IS1228) poderia acontecer por 203 

videoconferência, caso houvesse plena concordância entre professores e alunos. A 204 
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Prof. Viviana solicitou ao representante da turma 2020, Adriano Oliveira, que 205 

verificasse essa possibilidade de realização dos seminários de maneira remota.  206 

Atividades Acadêmicas – Ainda conforme orientação da PROPPG, seria desejável 207 

que as atividades acadêmicas de orientações permanecessem remotamente, até 208 

para justificar os alunos que continuam a receber suas eventuais bolsas. Do ponto 209 

de vista da orientação, pode ser uma ótima oportunidade para trabalhar nos planos 210 

e projetos de pesquisa e em suas revisões e qualificação. Sendo assim, o colegiado 211 

decidiu pela permanência das datas para realização das qualificações da turma 212 

2019 conforme anteriormente aprovadas, pois trata-se de uma atividade acadêmica 213 

realizada entre orientador / discente, e devem ser mantidas remotamente, com a 214 

entrega do projeto de qualificação à banca até 15 de maio.  Prof. Viviana lembrou 215 

que a banca de qualificação deve constar de três membros internos e que a banca 216 

de defesa de dissertação compõe da participação de um membro externo, além dos 217 

dois membros internos. Em ambas as bancas, o presidente será o orientador ou 218 

coorientador, sendo que estes contam como um membro da banca somente. Sendo 219 

assim, caso orientador e coorientador participem das bancas de qualificação e/ou 220 

defesa de dissertação, a banca deverá contar com 4 membros. O quadro geral, 221 

contendo todas as observações já discutidas, foi encaminhado para votação da 222 

seguinte forma: Aulas EAD – ministração das disciplinas Macroeconomia (IS1219), 223 

Microeconomia (IS1220) e Métodos Quantitativos (IS1221): Professores 224 

manifestaram-se contrários; Seminários em Economia I (IS1228): Poderão 225 

acontecer, desde que haja plena concordância entre professores e alunos; 226 

Atividades Acadêmicas de orientação como Exame de qualificação (PPGER0013): 227 

Continuam seguindo o cronograma aprovado pelo colegiado anteriormente, ou seja, 228 

o exame de qualificação deverá ocorrer entre 25 de maio e 05 de junho. Todos os 229 

encaminhamentos foram aprovados, por unanimidade.   Prosseguindo para o 230 

próximo ponto de pauta, qual seja Informes da coordenação – Prof Viviana 231 

comunicou sobre a Portaria nº 34, de 9 de Março de 2020, da CAPES que as 232 

condições para fomento a cursos de pós-graduação stricto sensu pela Diretoria de 233 

Programas e Bolsas no País da CAPES. A Prof. Viviana compartilhou o 234 

levantamento do impacto da portaria sobre a área de Economia que resultou em 235 

perda de 68 bolsas para os cursos de mestrado da área. Assuntos Gerais -  Prof 236 

Thiago reforçou o seu pedido sobre atuação do Programa com ações que 237 

aumentem a demanda de alunos nas próximas turmas. Sem mais, encerrou-se a 238 
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reunião às doze horas e vinte minutos. Para constar, eu, Alzenira Ramos de Souza, 239 

representante do PPGER junto à secretaria, lavrei a presente Ata, que dato e 240 

assino, bem como todos os presentes.  241 

 242 

                                    Rio de Janeiro, 27 de março de 2020. 243 
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