
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         DÉCIMA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         13/10/2020.

Aos         treze         dias         do         mês         de         outubro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         nove         horas         e         trinta

minutos,         foi         realizada         no(a)         Webconferência         a         Décima         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,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,

Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,         Marcelo         Fetz         de

Almeida,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Osvaldo         Martins

de         Oliveira,         Patricia         Pereira         Paveis,         Sandro         Jose         da         Silva         e         Tânia         Maria         Silveira,         e         com

a(s)         ausência(s)         de         Aline         Trigueiro         Vicente,         Euzeneia         Carlos,         Igor         Suzano         Machado,

João         Victor         Penha         dos         Santos,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marta         Zorzal         e         Silva         e         Nicole

Soares         Pinto.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         A         professora         Tânia         Maria         Silveira         informou

que         a         comissão         organizadora         foi         formada         pela         coordenação         do         programa,         docentes         e

discentes.         A         chamada         para         apresentação         de         trabalhos         já         está         divulgada         no         site         do

programa         e         o         evento         ocorrerá         nos         dias         3         a         6         de         novembro         de         2020,         com         o         tema         "30         anos

das         Ciências         Sociais         da         Ufes".         A         professora         ainda         apresentou         o         esboço         da         programação

e         os         convidados         externos.         Também         haverá         um         momento         na         programação         para

apresentação         dos         pôsteres         e         trabalhos         de         alunos         da         graduação         e         pós-graduação.         Os

trabalhos         serão         submetidos         para         publicação         na         edição         comemorativa         da         revista         Sinais.         .

INFORME         2:         Nesta         terça-feira,         13         de         outubro         de         2020,         às         19h         vai         ocorrer         uma         mesa

online         com         o         tema         "Ativismo         e         capitalismo         algorítmico"         com         os         professores         Julio

Valentim         e         Marcelo         Castanheda,         com         a         mediação         da         professora         Cristiana         Losekann.         .

INFORME         3:         O         professor         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         questionou         sobre         a         legalidade

da         orientação         e         participação         em         banca         de         qualificação         e         defesa         durante         um         afastamento

para         pós-doutorado.         Após         uma         breve         discussão         sobre         o         tema         e         diante         da         incerteza         da

legalidade         desse         procedimento,         ficou         deliberado         que         a         Coordenadora         do         PGCS         fará

nova         consulta         ao         DGP/Progep         e         trará         o         assunto         para         discussão         numa         próxima         reunião..

INFORME         4:         A         coordenadora         e         o         subcoordenador         foram         convocados         para         uma         reunião

com         o         coordenador         da         área         da         Ciências         Sociais         na         CAPES,         Marcelo         Rosa,         sobre         a

qualificação         Qualis.         A         orientação         anterior         era         que         continuaria         existindo         um         Qualis

único         para         todas         as         áreas,         mas         com         uma         pontuação         específica         para         as         Humanidades,         que

passaria         a         valer         para         2021,         conforme         critério         já         divulgado.         Na         reunião,         o         coordenador

de         área         informou         que         ele         não         tem         mais         autonomia         para         definir         as         políticas         e         que         tem

sido         apenas         comunicado         dos         novos         procedimentos         do         CTC.         Na         última         reunião,         ele         foi

notificado         que         não         haveria         mais         essa         diferenciação         para         as         humanidades         e         haveria         uma

lista         única         das         revistas,         sem         diferenciação         entre         nacionais         e         internacionais.         Assim,         foi
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passada         uma         lista         de         cinco         mil         revistas         para         serem         classificadas         em         um         semana.         Essa

política         já         vem         de         antes         do         governo         atual         e         é         resultado         de         uma         disputa         entre         as         áreas         de

conhecimento.         Como         as         Humanidades         não         conseguiram         definir         um         critério         específico,

serão         submetidas         ao         critério         geral.         Assim,         na         reunião         com         o         coordenador         de         área,         foram

divididas         as         listas         de         revista         para         classificação         e         os         coordenadores         presentes         assumiram

parte         do         trabalho         para         fazer         a         classificação         em         uma         semana.         A         consequência         da

aplicação         do         referido         critério         é         que         não         teremos         nenhum         programa         com         nota         6         ou         7         nas

Humanidades,         pois         com         esse         ranking         as         melhores         revistas         da         CSO         devem         ficar

classificadas         como         A4.         Essa         mudança         afetará         profundamente         as         áreas         de         Humanidades

e         não         se         verifica         uma         resistência         articulada         dos         cursos         dessas         áreas.         A         presidente         disse

ainda         que         a         Capes         abriu         a         possibilidade         de         cerca         de         100         revistas         terem         uma

classificação         acima         da         sua         pontuação         em         razão         de         uma         análise         qualitativa.         .         INFORME
5:         Em         razão         da         classificação         da         Qualis         unindo         as         revistas         nacionais         e         internacionais,         o

critério         de         pontuação         será         por         citação,         com         base         no         levantamento         do         Google         Scholar.

Assim,         a         coordenação         orienta         desde         já         que         os         docentes         e         discentes         do         PPGCSO         criem

perfil         no         Google         Scholar         para         começarem         a         contar         na         base         de         dados.         A         presidente

propôs         realizar         no         próximo         período         uma         oficina         sobre         a         utilização         dessas         ferramentas,         e

uma         mesa         para         discutir         as         repercussões         políticas         e         acadêmicas         dessas         mudanças         para         o

programa.                  .         PAUTA         1:         MESTRANDA:         Amanda         Rodrigues         Santiago.         Qualificação

para         9         de         novembro         de         2020.         Banca:         Adélia         Maria         Miglievich         Ribeiro

(PPGCSO-UFES)         -         presidente;         Leonardo         Amaro         Nolasco         Silva         (UERJ);         e         Lilian         Lima

Gonçalves         dos         Prazeres         (UNEB).         Suplentes:         Sônia         Missagia         (PPGCSO-UFES)         e

Roberta         Traspadini         (Unila).MESTRANDA:         Daniela         Batista         Aguilar.         Qualificação         para

17         de         dezembro         de         2020.         Banca:         Aline         Trigueiro         Vicente         (PPGCSO-UFES)         -

presidente;         Maria         do         Rosário         de         Fátima         Andrade         Leitão         (UFRPE);         e         Teresa         da         Silva

Rosa         (UVV).         Suplentes:         Marcelo         Fetz         (UFES)         e         Roberta         Traspadini

(Unila)MESTRANDA:         Fernanda         Juliati         dos         Santos.         Qualificação         para         20         de         outubro         de

2020.         Banca:         Sandro         José         da         Silva         (UFES);         Márcia         Barros         Ferreira         Rodrigues         (UFES);

e         Patricia         Gomes         Rufino         Andrade         (UFES).MESTRANDA:         Lorraine         Carla         da         Costa

Cordeiro.         Qualificação         para         17         de         novembro         de         2020.         Banca:         Márcia         Barros         Ferreira

Rodrigues         (UFES)         -         presidente;         Cristiana         Losekann         (UFES);         Pablo         Ornelas         Rosa

(UVV);         Marcelo         Fetz         de         Almeida         (UFES);         Humberto         Ribeiro         Júnior

(UVV).MESTRANDO:         Nelson         Aloysio         Reis         de         Almeida         Passos.         Qualificação         para         12

de         novembro         de         2020.         Banca:         Cristiana         Losekann         (PPGCSO-UFES)         -         presidente;

Patricia         Pereira         Pavesi         (UFES);         e         Matheus         Mazzilli         Pereira         (UVV).         Suplentes:         Marcelo

Martins         Vieira         (UFES)         e         Marcelo         Kunrath         Silva         (UFRGS).MESTRANDA:         Rovana

Patrocínio         Ribeiro.         Qualificação         para         30         de         outubro         de         2020.         Banca:         Sandro         José         da

Silva         (UFES)         -         presidente;         Denise         Dias         Bastos         (USP);         e         Marileide         Gonçalves         França

(UFES)..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         .         Decisão:         Retirado(a).

PAUTA         3:         Bruno         Curtis         Weber         -         A         professora         Adélia         Miglievich         relatou         que         não

houve         um         diálogo         entre         ela         e         o         mestrando.         O         estudante         solicitou         formalmente         à

coordenação.         Adélia         destacou         que         tentou         dialogar         com         o         estudante,         mas         não         houve

muita         abertura.         Isto         é,         segundo         ela         é         uma         decisão         unilateral         do         estudante,         da         qual         ela
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registra         ciência.         Em         sua         carta,         o         estudante         indicou         o         professor         Marcelo         Fetz         de

Almeida,         que         informou         que         o         Bruno         o         procurou         solicitando         que         aceitasse         a         orientação         e

que         apos         uma         conversa,         aceitou         orientá-lo.Shiara         Arruda         de         Souza         -         A         professora

Patrícia         Pereira         Paveis         relatou         que         surgiu         uma         diferença         acadêmica         no         decorrer         da

orientação         que         demanda         a         troca         da         orientação.         Ela         ainda         registrou         que         a         professora

Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy         aceitou         assumir         a         orientação.A         professora         Adélia         e         a

presidente         da         sessão         destacaram         a         importância         de         orientação         aos         candidatos         ao         mestrado

de         que         as         seleções         são         para         vagas         para         determinado         orientador,         e         que         o         não

entendimento         dessa         norma         pode         gerar         esses         desentendimentos..         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade         A         troca         de         orientador         do         mestrando         Bruno         Curtis         Weber         de         Adélia

Miglievich         para         Marcelo         Fetz         de         Almeida         foi         aprovada.         A         troca         de         orientador         da

mestranda         Shiara         Arruda         de         Souza         de         Patrícia         Pereira         Paveis         para         Andrea         Barbosa

Osorio         Sarandy         foi         aprovada..         PAUTA         4:         Liliane         Moreira         Ramos         solicita

aproveitamento         da         disciplina         Metodologia         em         Ciências         Sociais         na         UVV.         Relatora:

Cristiana         Losekann.         Parecer:         favorárel..         Relator(a):         Cristiana         Losekann.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Solicitação         de         aproveitamento         da         disciplina

Tópicos         Especiais:         Educação,         Gênero         e         Estudos         Pós-Coloniais         no         PPGE/Ufes.         Parecer:

favorável..         Relator(a):         Cristiana         Losekann.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         6:         A         presidente         disse         que         o         programa         precisa         definir         seu         critério         de         aceitação.

Ela         destacou         ainda         que         receber         pós-doutorandos         sem         utilização         de         recursos         próprios         é

bom         para         o         Programa.         Nesse         sentido,         a         comissão         gestora         propõe         que         é         necessário

apenas         uma         carta         de         aceite         do         professor         do         Programa         que         está         sendo         demandado,

quando         o         Pós-Doc         não         envolver         recursos         do         programa.         Além         das         exigências         da

resolução         n]         46/2013         do         CEPE         da         Ufes         e         demais         exigências         do         órgão         de         fomento,         se

houver..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         O         professor         Pedro         Ferro         é

graduação         em         Psicologia         e         doutor         em         Ciências         Sociais         pela         PUC-SP.         Ele         é         responsável

pelo         COPAS/SSP-ES,         desenvolvendo         projetos         institucionais         no         governo         estadual         na

área         de         saúde,         violência         e         direitos         humanos.         A         aproximação         dele         veio         por         meio         do

NUPLA.         A         proposta         é         desenvolvimento         de         pesquisa         na         área         de         saúde         do         trabalhador         e

violência,         abordando         suicídio,         formação         e         direitos         trabalhistas         e         acompanhamento         dos

familiares         dos         membros         das         forças         armadas         do         ES,         além         de         participação         em         eventos         e

publicações..         Relator(a):         Marcelo         Fetz         de         Almeida.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         8:         .         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         9:         A         comissão         local         precisa

criar         um         edital         próprio         do         programa         para         estabelecer         uma         ordem         de         prioridades         entre         os

candidatos.         Candidataram-se         Andrea         Osório,         Adélia         Miglievich,         Marta         Zorzal         e

Cristiana         Losekann..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         10:         A         presidente

consultou         o         interesse         dos         professores         em         ministrar         disciplina         para         o         próximo         semestre:

Teoria         e         metodologia         em         sociologia         -         Marcelo         Fetz;         Teoria         Sociológica         (Doutorado)-

Igor         Suzano         Machado;Teoria         Política         -         a         definir;Teoria         e         metodologia         em         Ciência

Política         -         Cristiana         Losekann;Seminário         de         Pesquisa         -         Marcelo         VieiraEstado,         Sociedade

e         Políticas         Públicas         -         Marta         ZorzalAntropologia         e         Etnicidade         -         Sandro         SilvaSociologia

Digital         -         Cristina         Dadalto         /         Patricia         PavesiAntropologia         do         Corpo         -         Eliana         Creado.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)
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Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Adalmes         Angelica

Goncalves         Maia,         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,         13         de         outubro         de         2020.

Cristiana Losekann

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro

Andrea Barbosa Osorio Sarandy Antonia de Lourdes Colbari

Eliana Santos Junqueira Creado Luciana Andressa Martins de Souza

Marcelo Fetz de Almeida Marcia Barros Ferreira Rodrigues

Maria Cristina Dadalto Osvaldo Martins de Oliveira

Patricia Pereira Paveis Sandro Jose da Silva

TÃ¢nia Maria Silveira
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