
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         DA         DÉCIMA         PRIMEIRA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         10/11/2020.

Aos         dez         dias         do         mês         de         novembro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         nove         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         virtual         Google         Meet         a         Décima         Primeira         Sessão

Ordinária         do(a)         Programa         de         Pós-graduação         em         Ciências         Sociais         da         Universidade

Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Cristiana         Losekann

(Presidente),         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Cristiana         Losekann,         Eliana         Santos

Junqueira         Creado,         Euzeneia         Carlos,         Igor         Suzano         Machado,         Luciana         Andressa         Martins

de         Souza,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina

Dadalto,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Patricia         Pereira         Paveis,

Sandro         Jose         da         Silva         e         Tânia         Maria         Silveira,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Andrea         Barbosa

Osorio         Sarandy,         João         Victor         Penha         dos         Santos         e         Marcelo         Fetz         de         Almeida.         Havendo

número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.

INFORME         1:         ORIENTAÇÃO         PARA         ACOMPANHAMENTO         DAS         SOLICITAÇÕES

DE         REEMBOLSO.         A         Coordenadora         informou         que         encaminhou         pessoalmente         à         PRPPG

todos         os         pedidos         de         reembolso         que         recebeu,         mas         orientou         que         os         presentes         acompanhem

o         andamento         de         suas         solicitações         no         sistema         Lepisma.         INFORME         2:         SITUAÇÃO         DA

INSCRIÇÃO         NO         EDITAL         FAPES/         PROAPEM.         A         Coordenadora         informou         que         a

proposta         da         FAPES         não         será         viável         neste         momento,         porque         a         ausência         de         publicações

em         co-autoria         com         os         discentes         fez         com         que         a         nota         do         PGCS         tenha         sido         muito         baixa.         E

que         a         FAPES         alegou         a         falta         de         um         documento,         sendo         um         provável         erro         da         Fundação.         A

Coordenação         irá         entrar         com         recurso         sobre         a         falta         do         documento,         mas         tendo         em         vista         a

nota         divulgada         dos         outros         Programas         participantes,         está         ciente         de         que         o         recurso         não         terá

grande         impacto         no         resultado.         Para         alcançar         melhores         resultados         em         outros         editais,         será

necessário         aumentar         a         produção         em         co-autoria         com         os         discentes.         INFORME         3:

AVALIAÇÃO         DO         V         SEMINÁRIO         SEMANA         DISCENTE         2020.         A         Representante

Discente         dos         doutorandos,         Tânia         Silveira,         em         nome         da         Comissão         Organizadora         do         V

Seminário         do         PGCS/UFES         realizou         uma         avaliação         do         evento         e         das         ações         desenvolvidas

durante         o         ano         letivo,         e         apresentou         sugestoes         de         ações         para         os         próximos         seminários.

PAUTA         1:         OFERTA         DE         DISCIPLINAS         PARA         O         SEMESTRE         LETIVO         2021/1.         A

Coordenadora         apresentou         as         disciplinas         optativas         e         obrigatórias         que         os         docentes

pretendem         ofertar         no         proximo         semestre         letivo.         Foram         consideradas         as         demandas

indicadas         pelos         discentes         para         a         escolha         das         disciplinas         optativas,         sendo         uma         destas         por

linha         de         pesquisa.         Após         a         apresentação,         a         Oferta         foi         aprovada         .         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         2:         CALENDÁRIO         DO         PRÓXIMO         SEMESTRE         LETIVO         -

2021/1.         A         Coordenadora         apresentou         duas         propostas         de         calendário,         sendo         a         primeira         com

início         das         aulas         em         fevereiro,         simultaneamente         ao         início         das         aulas         de         graduação,

conforme         definido         no         calendário         da         PROGRAD;         e         a         segunda         com         início         das         aulas         em

março,         como         em         outros         anos         anteriores.         Após         as         ponderações         dos         presentes,         a         primeira
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proposta         foi         aprovada         por         unanimidade,         com         início         das         aulas         previsto         para         fevereiro.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         DEFINIÇÃO         DOS         CRITÉRIOS

DE         SELEÇÃO         DE         CANDIDATOS         PARA         BOLSAS         SANDUÍCHE.         A         Coordenadora

solicitou         que         os         presentes         contribuíssem         para         a         definição         dos         critérios         de         seleção         de

candidatos         do         PGCS         para         concorrerem         nos         editais         de         bolsa         sanduíche         ofertadas         pela

PRPPG         e         CAPES.         Informou         que         a         comissão         responsável,         composta         pelas         Professoras

Marta         Zorzal,         Adelia         Miglievich,         Andrea         Osorio         e         Cristiana         Losekann         se         reunirão

amanhã         para         a         construção         do         edital.         A         sugestao         da         Coordenação         é         que         um         dos         critérios

considerados         seja         a         produção         discente         de         publicações         em         periódicos.         Após         debate         ficou

definido         que         deverão         ser         utilizados         os         mesmos         critérios         de         classificação         dos         últimos

editais         de         processos         seletivos,         sendo:         a         produção         discente         nos         últimos         5         (cinco)         anos

mais         desempenho         acadêmico         nas         discipinas         mais         aprovação         em         qualificação.         Os         alunos

escolhidos         ficarão         responsáveis         ainda         por         providenciarem         os         documentos         necessários

previstos         nos         editais         da         PRPPG         e         CAPES.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         4:         DEFINIÇÃO         DE         DATA         PARA         O         SEMINÁRIO         DE         AUTOAVALIAÇÃO.

Foi         discutido         sobre         a         melhor         data         para         a         realização         do         Seminário         Interno         de

Autoavaliação         do         PGCS,         em         que         será         analisada         a         produção         realizada         e         estebelecidas         as

metas         para         o         próximo         quadriênio,         sendo         importante         a         presença         de         todos         os         membros         do

Programa.         Após         discussão         ficou         definido         o         dia         05         de         fevereiro         de         2021,         das         14         às         18

horas.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         COMPOSIÇÃO         DE

COMISSÃO         PARA         MUDANÇA         NA         ESTRUTURA         CURRICULAR.         A         Coordenadora

informou         que         a         Comissão         de         Gestão         do         PGCS         já         realizou         o         estudo         e         o         desenvolvimento

da         proposta         de         mudança         na         estrutura         curricular,         e         solicitou         aos         presentes         que         se

disponibilizassem         para         integrarem         uma         Comissão         para         finalizar         os         trabalhos.         Após

discussão         ficou         definido         que         a         Comissão         receberá         a         Representante         Discente         Tania

Maria         Silveira         e         o         Professor         Sandro         José         da         Silva.         Ficou         definido         ainda         que,         na         próxima

reunião         do         Colegiado         deverá         ser         discutida         a         proposta         sobre         a         mudança         da         estrutura

curricular,         para         que         passe         a         valer         já         para         os         alunos         ingressantes         no         próximo         semestre

letivo.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)

Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Neliane

Maria         Ferreira         Miguel,         Secretário(a)         do(a)         Programa         de         Pós-graduação         em         Ciências

Sociais,         lavrei         a         presente         ata         que,         após         lida         e         aprovada,         vai         devidamente         assinada         pelos

presentes.         Vitória/ES,         10         de         novembro         de         2020.

Cristiana Losekann

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro
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Cristiana Losekann Eliana Santos Junqueira Creado

Euzeneia Carlos Igor Suzano Machado

Luciana Andressa Martins de Souza Marcelo Martins Vieira

Marcia Barros Ferreira Rodrigues Maria Cristina Dadalto

Marta Zorzal e Silva Osvaldo Martins de Oliveira

Patricia Pereira Paveis Sandro Jose da Silva

TÃ¢nia Maria Silveira
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