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CONVOCAÇÃO

Prezados (as) docentes,

Venho, por meio desta, convocar os membros do Colegiado do PPGE para a  55ª reunião
ordinária  do  Colegiado  que  será  realizada  no  dia  25/05/2020,  às  14  horas  por
videoconferencia,  link  RNP:  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/frederico-augusto
para discutir os seguintes assuntos:

-----------Primeira parte------------------------

1) Proc.  23087.004481/2020-77  –  Solicitação  de  coorientação  da  Profa.  Elaine  Angelina
Colagrande para o discente Pedro Henrique M. Silvério;
2) Proc. 23087.006320/2020-18 - Solicitação de prorrogação de defesa discente Carolina C.
Araújo;
3) Proc.  23087.004588/2020-15  –  Solicitação  de  defesa  dissertação  da  discente  Amanda
Souza Moraes;
4) Proc. 23087.006443/2020-59 – Solicitação de defesa dissertação da discente Crislaine L.
Araújo;
5) Proc.  23087.002835/2020-49  –  Solicitação  de  defesa  dissertação  da  discente  Juliana
Oliveira P. Araújo;
6) Proc. 23087.006738/2020-25 – Solicitação de exame de qualificação do discente Leonardo
Lopes de Freitas; 
7) Proc. 23087.008064/2020-01 Aproveitamento de disciplina cursada em programa da UFJF.
Edmar Augusto Semeão Garcia.
8) Homologação da Ata de Defesa da discente Amanda Souza Moraes;
9) Homologação da Ata de Defesa da discente Juliana Oliveira P. Araújo;

----------------Segunda parte-------------------

10) Proc.  23087.004103/2020-93 minuta  de resposta  do Colegiado do PPGE ao Despacho

administrativo 61/2020 da PRPPG. Interessado: Claudio Scassiotti.

11) Sobre prorrogação de prazos e bolsas do PPGE. (Portaria CAPES PORTARIA No 36, DE

19 DE MARÇO DE 2020) e (55 PORTARIA CAPES No 55, DE 29 DE ABRIL DE 2020).

12) Desligamento por prazos extrapolados na qualificação (18 meses).

13) Formatos de realização de bancas (caráter público e medidas de distanciamento social).

14) Aprovação das planilhas de planejamento de uso de recursos (descentralização e taxas de

inscrições).

15) Regulamento de credenciamento (a ser submetido a CPG)

16) Regulamento da comissão de autoavaliação do PPGE (a ser submetido a CPG)

17) Agendamento de reunião da revista do PPGE.
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18) Projeto de pesquisa sobre o perfil socieconômico do Sul de Minas-Gerais (Prof. Groppo).

19) Confirmação das disciplinas em ACE e reflexão sobre os impactos no segundo semestre.

Informes e outros assuntos: i) Editais de IC de projetos e relação do PPGE com graduação.

ii) Se tem em vista adesão da UNIFAL ao conjunto de ferramentas do Google. iii) Ideias para

próximo edital de seleção e revisão dos procedimentos de prova oral com cenário de normas

de distanciamento social. iv) Sistema de votação eletrônica desenvolvido pelo NTI. v) DAV

(CAPES)  diretor  interino  (desde  abril-maio).  vi)  Novo  checklist  de  documentos  para

realização de bancas  (segurança de dados pessoais).  vii)  Envio de fichas  individuais  dos

docentes na Sucupira. viii) Atas de reuniões estarão disponíveis (permanentemente a partir da

52ª reunião) no processo SEI 23087.005975/2020-79 e a cada lançamento será informado aos

docentes  para  assinarem  eletronicamente.  ix)  Informações  sobre  o  encontro  regional  da

ANPED  “Anpedinha”.  Haverá  uma  reunião  dia  27/05. iix)  Formação  das  comissões

estipuladas  no  novo  regulamento  do  PPGE  (ainda  não  completadas)  acesso:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WeRb_iAZ52hH8pLOME11VIsB9Ejlt1MSlou7C-

RatbQ/edit#gid=0

Frederico Augusto Toti

Coordenador do PPGE
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