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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-2 

GRADUAÇÃO EM ECONOMIA REGIONAL E DESENVOLVIMENTO, REALIZADA NO DIA 3 

28 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 9 HORAS, POR VIDEOCONFERÊNCIA. Às nove horas e 4 

quinze minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil e vinte, 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,  Lucas Siqueira de Castro, Carlos Otávio de Freitas, 8 

Débora Mesquita Pimentel, Everlam Elias Montibeler, Marcelo Pereira Fernandes, Caio 9 

Peixoto Chain, Thierry Molnar Prates, Thiago Borges Renault, Paulo José Saraiva e 10 

Alexandre Jerônimo de Freitas. Discentes representantes de turmas: Sarah Moreira 11 

Lordelo (representante discente da turma 2019) e Adriano de Oliveira Silva (representante 12 

discente da turma 2020). Secretária: Alzenira Ramos de Souza. Verificada a presença de 13 

quórum, a professora Maria Viviana iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e, 14 

em seguida apresentou os Informes da Coordenação iniciando com um breve relato 15 

sobre as atividades ocorridas após a última reunião de colegiado ocorrida no dia 16 

10/07/2020. Entre as atividades, a professora citou o retorno das aulas remotamente com 17 

início no dia 27/07/2020 e também a aula inaugural da turma 2020 que aconteceu no dia 18 

03 de agosto. Sobre a Aula Inaugural, a professora aproveitou mais uma vez para 19 

agradecer a presença dos docentes, todos os discentes e corpo técnico. A aula inaugural 20 

contou com a presença do Reitor desta Universidade Ricardo Berbara, o Pró-reitor da 21 

PROPPG  Alexandre Fortes, o Diretor do ICSA Daniel Ribeiro e a Chefe do Departamento 22 

de Ciências Econômicas do ICSA Adriana Vassallo. A palestrante do evento foi a 23 

Coordenadora da área CAPES de Economia Adriana Amado (UnB) juntamente com o 24 

coordenador adjunto dos programas de pós-graduação, André Cunha (UFRGS) e 25 

coordenador dos programas profissionais, Francisco Ramos (UFPE). Após a aula, a 26 

coordenação da área conversou com os docentes sobre o novo modelo de avaliação 27 

multidimensional da CAPES e tirou as dúvidas dos professores do PPGER. O professor 28 

Marcelo Fernandes não participou dos eventos. Prosseguindo com os informes, a 29 

professora Viviana também fez um breve relato sobre o Fórum dos Coordenadores da 30 

CAPES, que ocorreu no dia 07/08/2020 e enfatizou a importância do fórum, onde os 31 

coordenadores dos programas de pós-graduação em economia podem sanar as suas 32 

dúvidas e, dessa forma, apresentarem o planejamento do Programa com mais 33 

assertividades. A professora Viviana relatou também que, durante a reunião do fórum, 34 
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solicitou à Coordenadora Adriana Amado mais informações sobre quantitativo de bolsas 35 

que o Programa poderá pleitear após ser avaliado pela CAPES. O PPGER tem a 36 

possibilidade de ser manter como aprovado após a avaliação e. assim, obter permanecer 37 

com o quantitativo de duas bolsas CAPES/DS. Os programas nota 3 possuem a cota 38 

mínima de quatro bolsas. A professora Viviana foi orientada a procurar o Fórum de Pró-39 

reitores de Pesquisa e Pós-graduação, que tratam desse assunto.  Prosseguindo com os 40 

informes, a professora Viviana apresentou os pontos de pauta discutidos na Reunião da 41 

Câmara de Pós-Graduação.  São eles:  Projeto Saber Comum, uma parceria da TV ALERJ 42 

com várias Instituições de Ensino Superior que usarão a TV aberta como uma das opções 43 

para a transmissão das aulas online nesse período de ensino remoto emergencial.  A 44 

professora passará o calendário das aulas para os alunos e professores assim que for 45 

disponibilizado.  Apreciação do Regimento da PROPPG para encaminhamento ao 46 

CONSU; Apreciação Regimento Geral da PROPPG: O documento foi regulamentado e, 47 

após a apreciação, encaminhado para o CONSU. Implementação do Programa de Inclusão 48 

Digital da PROPPG para os alunos da Pós-graduação: A Universidade consta de 416 49 

alunos que necessitariam do apoio, mas apenas 65 foram contemplados, sendo que 41 50 

discentes já estão com as solicitações encaminhados para execução financeira. O 51 

procedimento para o pagamento será via processo único com uma folha de beneficiários. 52 

Do PPGER, quatro alunos da turma de 2020 foram contemplados inicialmente: Thaís de 53 

Jesus Custódio, Isabela Rocha Gracindo Marques, Adriano de Oliveira da Silva e Débora 54 

Nestor. Porém, apenas os alunos Adriano de Oliveira da Silva e Débora Nestor foram 55 

efetivamente beneficiados com o auxílio. A discente Thais desistiu do auxílio (conforme 56 

email enviado à coordenação em 06/08/2020) e a discente Isabela teve seu pedido inicial 57 

negado pelo próprio Pró-reitor Alexandre Fortes que solicitou “correção da informação” de 58 

modo a estar no escopo do auxílio (MEMORANDO ELETRÔNICO No 185/2020 – 59 

PROPPG). Com a resposta da PROPPG, a discente Isabela informou que não havia mais 60 

nada que necessitasse de manutenção, desistindo do auxílio (conforme email enviado à 61 

coordenação em 14/08/2020).  PIBIC: A Universidade manteve o número de cotas de 62 

bolsas e foi contemplada com mais cinco bolsas para 2020. A professora Viviana pediu aos 63 

professores que solicitaram bolsa que fiquem atentos para os resultados que sairão nos 64 

próximos dias, conforme calendário a ser definido pelo CNPq. PROAP:  Segundo o Pró-65 

reitor Alexandre Fortes, a primeira parcela ainda não foi liberada. Recursos PQI: A Pós-66 

Graduação tem autonomia para elaborar o seu próprio calendário. SIGELEIÇAO: Novo 67 

módulo disponibilizado no SIGAA para ser usado nas próximas eleições. Autoavaliação: A 68 
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Câmara discutirá sobre o assunto na próxima reunião. Regulamentos PPGER: Os 69 

regulamentos serão postados na página do Programa juntamente com as atas de 70 

aprovação pelo colegiado. São eles: Regulamentos dos Recursos Financeiros - sem o 71 

congresso internacional prioritário da linha 2 por não ter obtido resposta dos professores 72 

desde setembro de 2019 - e Regimento Interno do PPGER atualizado. Estágio à Docência: 73 

A Coordenação enviou o formulário para solicitação de matrícula em Estágio à docência e 74 

todos os procedimentos necessários conforme Deliberação CEPE nº 41/2020 aos alunos 75 

da turma de 2019, docentes e secretaria via e-mail datado de 25/08/2020. O aluno deverá 76 

preencher o formulário e enviar para o seu orientador, juntamente com o plano de 77 

atividade. O Orientador, por sua vez, enviará esses documentos para a coordenação até o 78 

dia 08 de setembro para a efetivação da matrícula do aluno na disciplina Estágio Docência. 79 

Cumprido o estágio à docência, o discente deverá elaborar o relatório final, cuja data limite 80 

para a encaminhamento pelo orientador do relatório final do estágio à docência realizada 81 

por seu orientando, caso aprovado será 18/01/2021. Somente após recebimento do 82 

relatório final devidamente preenchido e assinado, constando o parecer do professor 83 

responsável pela disciplina na graduação, bem como do orientador, a coordenação irá 84 

integralizar a carga horária da atividade acadêmica. Semana Nacional de Ciência e 85 

Tecnologia: A inscrição estará aberta até o dia 7 de setembro e os professores foram 86 

convidados a submeterem trabalhos pertinentes ao assunto. Prosseguindo para o próximo 87 

ponto de pauta, qual seja - Aprovação do Edital do processo eleitoral PPGER 2021-88 

2022 – Professor Everlam Montibeler, integrante da comissão do processo eleitoral 89 

PPGER 2021-2022, iniciou a sua fala informando que a eleição será realizada pelo sistema 90 

eletrônico adotado pela Universidade denominado SIGELEIÇAO e apresentou o Edital com 91 

destaque para alguns pontos: Comissão: Paulo Jose Saraiva (presidente), Everlam Elias 92 

Montibeler, Alzenira Ramos de Souza (representação Técnica-administrativa) e Adriano de 93 

Oliveira da Silva (representação discente); Do debate: O professor apresentou a sugestão 94 

de debate do edital, onde a Comissão Eleitoral se encarregará de organizar e mediar o 95 

debate com as chapas inscritas, e também acertar previamente as regras do debate com 96 

os candidatos do pleito. O Debate será realizado de forma virtual, em plataforma eletrônica 97 

a ser divulgada oportunamente para o corpo acadêmico do PPGER; Cronograma das 98 

Eleições: Apreciação e homologação deste Edital na Reunião de Colegiado; Período de 99 

inscrição das chapas: entre 31 de agosto a 4 setembro de 2020;  Análise das inscrições e 100 

divulgação das chapas inscritas: 07 de setembro de 2020; Debate: 09 de setembro de 101 

2020; Votação: 11 de setembro de 2020 de 13h00min às 17h00min. Apuração e 102 
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divulgação dos resultados: 11 de setembro de 2020 até as 17h00min.  Das votações: A 103 

votação será realizada por meio do SISTEMA SIGELEIÇÃO no link: http://sigeleicao.ufrrj.br 104 

com cada uma das chapas inscritas e deferidas como opções válidas, incluindo as opções 105 

voto nulo e branco. Após a apresentação do Edital, os pontos em destaque foram 106 

colocados em discussão, e o professor Joilson sugeriu que a comissão estipulasse um 107 

tempo exato para debate de cada chapa inscrita (caso haja mais de uma). Professor Paulo 108 

também esclareceu que o Sistema SIGELEIÇÃO é uma plataforma desenvolvida pela 109 

Universidade, onde a sua funcionalidade é totalmente segura. Após os devidos 110 

esclarecimentos, o Edital para Consulta Eleitoral PPGER 2021-2022 foi encaminhado para 111 

votação e aprovado por unanimidade. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta 112 

Homologação da coorientação dos discentes Letícia Silva de Oliveira e Ryan de 113 

Albuquerque da Silva, a professora Viviana apresentou os novos coorientadores dos 114 

discentes que foram aprovados ad referendum pela coordenação. São eles: Thiago Borges 115 

Renault passa a ser o coorientador da discente Letícia Silva de Oliveira e Débora Mesquita 116 

Pimentel passa a ser a coorientadora do discente Ryan de Albuquerque da Silva. A 117 

professora esclareceu que os coorientadores Thiago e Débora foram citados na última 118 

reunião de colegiado no dia 10/07/2020 pelos professores Alexandre e Marcelo, 119 

respectivamente. Mas, devido à escassez do tempo, não houve condições de serem 120 

incluídos na pauta daquela reunião para a aprovação do colegiado. Assim, os 121 

coorientadores foram aprovadas ad referendum e cadastrados tanto no SIGAA quanto na 122 

Plataforma Sucupira desde o dia 10 de julho de 2020, iniciando a coorientação dos 123 

respectivos discentes. Na presente reunião, as coorientações foram registradas da 124 

seguinte forma: Discentes: Letícia da silva de Oliveira: Orientador professor Alexandre 125 

Jerônimo de Freitas, coorientador Thiago Borges Renault; Ryan de Albuquerque da Silva: 126 

Orientador professor Marcelo Pereira Fernandes, coorientadora professora Débora 127 

Mesquita Pimentel. Encaminhadas para votação, a homologação da coorientação dos 128 

discentes Letícia e Ryan foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo para o próximo 129 

ponto de pauta qual seja  Portaria CAPES nº 121/2020 - Ofício Circular nº 18/2020-130 

CPG/CGSI/DPB/CAPES, de 20/08/2020, a professora Viviana apresentou a Portaria da 131 

Capes, que trata da ampliação da possibilidade de prorrogação excepcional de bolsas de 132 

mestrado e doutorado por até 6 (seis) meses, nos casos em que a atual situação de 133 

pandemia tenha afetado o desenvolvimento das atividades acadêmicas dos bolsistas. 134 

Professora Viviana esclareceu que a primeira portaria prorrogava as bolsas por até 3 135 

meses. Entretanto, a Comissão de Bolsas do PPGER optou pela não prorrogação das 136 

http://sigeleicao.ufrrj.br/
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bolsas para não prejudicar os futuros ingressantes da turma 2021. A segunda portaria 137 

solicita que, além da Comissão de Bolsas, o colegiado também seja consultado. Após a 138 

apresentação das duas portarias, a Comissão de bolsas informou que mantém o mesmo 139 

posicionamento em relação à decisão anterior, isto é, a não prorrogação das bolsas.  A 140 

explicação foi que os impactos causados na turma 2020 não inviabilizariam o andamento 141 

da pesquisa. Assim, não haveria necessidade de prorrogação das bolsas, uma vez que 142 

essa prorrogação implicaria no adiamento de bolsas para os próximos ingressantes. A 143 

partir desses pontos levantados, o colegiado decidiu pela não prorrogação do prazo, pois 144 

os impactos causados pela pandemia não foram suficientes para provocarem a 145 

prorrogação das bolsas. Encaminhada para votação, a manutenção da decisão de não 146 

prorrogação das bolsas dos alunos bolsistas CAPES DS foi aprovada por unanimidade. 147 

Prosseguindo para o próximo ponto de pauta Avaliação intermediária do ERE PPGER, 148 

professora Viviana convidou os professores e a representação discente da turma 2020 149 

para relatarem sobre o primeiro período do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Professor 150 

Thiago informou que a parceria com o professor Thierry está fluindo bem e, apesar dos 151 

impactos, as atividades estão acontecendo na plataforma de modo tranquilo, sem nenhum 152 

transtorno, conforme o previsto.  O professor destacou ainda que, houve apenas uma falha 153 

pontual na apresentação de um aluno, devido à instabilidade de sua conexão com a 154 

internet. A única observação registrada pelo professor Thiago foi em relação à baixa 155 

interatividade entre alunos e professor. Professor Alexandre também relatou que no início 156 

das aulas houve problemas com internet de alguns alunos ao longo das aulas e também 157 

teve alguns problemas para gravar as aulas, mas esses problemas já foram resolvidos e a 158 

plataforma escolhida está fluindo bem.  Professora Viviana também relatou tranquilidade 159 

com as atividades pela plataforma escolhida e todos os discentes estão conseguindo 160 

participar dos Seminários ministrados por ela. O discente Adriano também fez o seu relato 161 

e ressaltou que as aulas presenciais são essenciais, mas, levando em consideração o 162 

cenário atual, as aulas online têm sido tranquilas. Também destacou que as dinâmicas 163 

acontecem de acordo com a proposta de cada disciplina e em relação à internet, houve 164 

poucos relatos de problemas com conexão. De modo geral as aulas têm acontecido de 165 

forma tranquila. O professor Teófilo, que ministra a disciplina Economia Regional, não 166 

estava presente à reunião para relatar o andamento da disciplina. Após os relatos, o 167 

colegiado concluiu que, nesse primeiro momento, o andamento ERE está acontecendo de 168 

forma tranquila. Prosseguindo para o próximo ponto de pauta qual seja Homologação dos 169 

recursos PQI, professor Carlos Otávio, presidente da Comissão financeira do PPGER, 170 
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informou que, excepcionalmente nesse ano de 2020, devido ao atual período emergencial, 171 

o recurso PQI do Programa para 2020 poderá ser usado de duas formas: “Produção, 172 

revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos 173 

e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs” ou “bolsas de 174 

estudos”. A comissão optou por alocar e empenhar 100% do recurso PQI na rubrica 175 

“Bolsas de estudos”. O valor disponibilizado é de 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais). A 176 

coordenação enviou memorando à PROAF e está aguando as orientações sobre o modo 177 

de execução do recurso. Após os devidos esclarecimentos e não havendo nenhuma 178 

objeção por parte do colegiado, a alocação e empenho de 100% do recurso PQI 2020 na 179 

rubrica de “bolsas de estudos” foi aprovada por unanimidade.  Assuntos gerais – 180 

Professora Viviana informou sobre a semana Acadêmica de Economia que aconteceu no 181 

Instituto de Três Rios, contou com a presença dos professores do Programa. Professora 182 

Viviana parabenizou o Prof Paulo Saraiva, coordenador do curso de graduação em 183 

economia no ITR pela organização e agradeceu a participação dos professores do 184 

PPGER. Professor Alexandre lembrou que a próxima reunião do Núcleo Acadêmico 185 

Científico acontecerá no dia 04/09/2020, às 9h e será enviado e-mail aos membros.   Sem 186 

mais, a reunião foi encerrada pela presidente às dezessete horas. Para constar, eu, 187 

Alzenira Ramos de Souza, representante do PPGER junto à secretaria, lavrei a presente 188 

Ata, que dato e assino bem assim como todos os presentes.  189 

 190 

                                    Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020. 191 
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