
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         QUINTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         13/07/2021.

Aos         treze         dias         do         mês         de         julho         do         ano         de         dois         mil         e         vinte         e         um,         às         nove         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         sala         virtual         google         meet         a         Quinta         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),         Igor         Suzano

Machado,         Jerônimo         Amaral         de         Carvalho,         Liliane         Moreira         Ramos,         Marcelo         Fetz         de

Almeida,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Marta         Zorzal         e

Silva,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Sandro         Jose         da         Silva         e         Thairiny         Alves         Franco,         e

com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Aline         Trigueiro

Vicente,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Eliana         Santos

Junqueira         Creado,         Euzeneia         Carlos,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,         Maria         Cristina

Dadalto,         Matheus         Giacomin         Sian,         Nicole         Soares         Pinto         e         Patricia         Pereira         Paveis.

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

a         sessão.         INFORME         1:         A         coordenadora         informou         que         o         recurso         do         PROAP         não

chegou,         por         isso         os         reembolsos         ainda         não         foram         pagos.         INFORME         2:         A         profª         Cristiana

informou         que         as         mensagens         enviadas         para         o         e-mail         da         coordenação,         que         é         institucional,

não         chegam         imediatamente         como         as         que         são         enviadas         no         seu         e-mail         pessoal         do         gmail.

Desse         modo,         quando         for         urgência,         orientou         aos         docentes         que         o         contato         seja         feito         pelo

seu         e-mail         pessoal.         INFORME         3:         A         professora         Cristiana         solicitou         aos         Professores

Permanentes         que         enviem         até         dia         17/07/2021         a         indicação         de         publicações         suas         (apenas

artigos)         que         consideram         mais         relevantes,         com         justificativa         breve.         O         número         de

indicações         deve         ser         correspondente         ao         número         de         anos         que         está         no         PGCS         no         quadriênio

2016-2020         (exemplo:         para         4         anos         são         4         publicações).         Elas         podem         ser         do         mesmo         ano         e,

caso         a         coordenação         não         receba         tais         indicações         até         a         data         solicitada,         fará         a         escolha         com

base         no         Qualis         atual.         PAUTA         1:         MUDANÇA         DE         ORIENTAÇÃO         DA         DISCENTE

MARIANA         PIMENTA         DE         ALVARENGA         PRATES:         A         professora         Cristiana         Losekann

colocou         a         mudança         de         orientação         da         discente         Mariana         Pimenta         de         Alvarenga         Prates

para         apreciação         do         Colegiado,         a         orientação         passa         da         professora         Andrea         Barbosa         Osorio

Sarandy         para         Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         2:         INDICAÇÃO         DE         EGRESSOS         NO         SUCUPIRA:         A         coordenadora         expôs         que

deverão         ser         feitas         indicações         de         egressos         com         base         em         sua         ocupação         profissional         após         a

conclusão         do         curso,         com         base         em         critérios         como:         docência,         setor         público,         setor         privado

privado         e         em         3º         setor         ou         em         continuação         das         atividades         acadêmicas.         Deverá         ser         feita         a

indicação         de         5         egressos         do         período         de         2016         a         2020         e         de         5         egressos         de         2011         a         2015.         A

professora         Cristiana         fez         um         levantamento         sobre         a         atuação         dos         egressos,         baseado         nos

critérios         da         própria         Capes.         Alguns         professores         fizeram         novas         contribuições         indicando

outros         egressos.         Foi         sugerida         a         formação         de         uma         Comissão         para         a         escolha         dos         egressos,
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de         modo         que         sejam         mesclados         critérios         por         áreas,         melhores         programas         e         com         mais         peso

para         a         Capes,         além         de         mesclar         também         gênero         e         raça,         de         forma         a         ter         equilíbrio         entre         as

áreas         e         entre         funções         de         docência,         governo,         pesquisa         e         etc.         A         comissão         foi         formada

pelos         professores         Igor         e         Cristiana         para         analisarem         os         nomes         indicados         e         formarem         uma

lista         de         indicações         a         ser         votada         por         e-mail         pelo         colegiado.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         3:         REGRA         GERAL         PARA         PROFICIÊNCIA         -         A         coordenadora

expôs         que         tem         chegado         muitos         certificados         de         comprovação         de         proficiência         e         como

cada         banca         ofereceu         regras         diferenciadas         tem         demandado         muito         tempo.         Sua         sugestão         é         a

criação         de         regra         única         para         a         comprovação         de         proficiência         no         programa,         a         fim         de         que

fique         mais         fácil         avaliar         os         certificados         recebidos         pelos         alunos.         É         valido         que         essa

proposta         já         seja         realizada         pela         comissão         de         processo         seletivo         atual,         de         modo         que         não

prejudique         aos         discentes         e,         caso         isso         não         seja         possível,         será         necessário         acionar         as         bancas

de         cada         edital         para         essa         avaliação.         Após         discussão         do         Colegiado,         foi         colocado         em

votação         a         proposta:         Regra         geral         para         proficiência         para         futuras         turmas;         regra         de         transição

para         as         turmas         anteriores,         elaboradas         pelas         Comissões         de         seleção         do         Mestrado         e

Doutorado         atuais         e         discutidas         pelos         discentes         e         após         deliberada         pelo         Colegiado.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         CALENDÁRIO         ANUAL         FIXO

PARA         SELEÇÃO:         A         professora         Crisitana         Losekann         explanou         que         muitas         pessoas

entram         em         contato         perguntando         sobre         o         período         de         seleção         do         Programa,         pois         buscam

essa         informação         na         página         do         programa,         mas         não         tem.         Seria         interessante         criar         um

calendário         de         forma         a         ter         meses         fixos         para         seleção,         ter         um         planejamento         para         o         curso.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         DATA         DO         SEMINÁRIO         DE

AVALIAÇÃO         DO         QUADRO         E         REGRAS         DE         CREDENCIAMENTO:         A         coordenadora

sugeriu         que         seja         feita         no         mês         de         Agosto         a         Reunião         do         Colegiado         para         aprovar         seminário

de         avaliação         e         regras         de         recredenciamento         para         professor         visitante,         professor         convidado

e         professor         colaborador.         Foi         colocado         em         votação:         Data         do         Seminário         de         avaliação         do

quadro         e         regras         de         credenciamento         para         20         de         Agosto,         às         9h         ou         14h,         a         depender         do

maior         quórum         (         que         será         consultado         por         e-mail).         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         6:         PROCESSO         DE         APROVEITAMENTO         DE         DISCIPLINAS

PELA         COMISSÃO         DE         ENSINO,         FORMADA         PELOS         PROFESSORES         IGOR,

MARCELO         VIEIRA         E         OSVALDO         -         Referente         ao         pedido         de         aproveitamento         de

créditos         do         discente         Antônio         Nacílio         Sousa         dos         Santos,         a         Comissão         de         Ensino         foi         de

parecer         favorável         ao         aproveitamento         e         emitiu         os         pareceres:         "a)         Validar         04         créditos         da

disciplina         "Teoria         Sociológica         I"         (sem         código),         60         horas,         concluída         em         2016/1         no

Mestrado         do         Programa         de         Pós-Graduação         em         Sociologia         da         Universidade         Estadual         do

Ceará,         validada         como         Teoria         Sociológica         (código         PGCS-7132),         obrigatória         no

PGCS-UFES.         b)         Validar         04         créditos         como         disciplina         optativa         provenientes         da         disciplina

"Estado         e         Políticas         Públicas         no         Brasil"         (código         AVP0006),         64         horas,         concluída         em

2019/1         no         Programa         de         Pós-Graduação         em         Avaliação         de         Politicas         Públicas         da

Universidade         Federal         do         Ceará         (UFC),         validados         como         "Estado,         Sociedade         e         Políticas

Públicas"         (código         PGCS-7119)         no         PGCS-UFES".         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         7:         PROCESSO         DE         APROVEITAMENTO         DE         DISCIPLINAS

PELA         COMISSÃO         DE         ENSINO,         FORMADA         PELOS         PROFESSORES         IGOR,
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MARCELO         VIEIRA         E         OSVALDO         -         Referente         ao         pedido         de         aproveitamento         de

créditos         da         discente         Liliane         Moreira         Ramos,         a         Comissão         de         ensino         emitiu         o         parecer:

"Validar         04         créditos         da         disciplina         optativa         "Antropologia         do         Consumo"         (código

EGH00182),         90         horas,         concluída         em         2020/2         no         Programa         de         Pós-Graduação         em

Antropologia         da         Universidade         Federal         Fluminense,         visto         que         há         incompatibilidade         de

créditos         e         carga         horária         nas         disciplinas         dos         dois         programas".         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         8:         PROCESSO         DE         APROVEITAMENTO         DE         DISCIPLINAS

PELA         COMISSÃO         DE         ENSINO,         FORMADA         PELOS         PROFESSORES         IGOR,

MARCELO         VIEIRA         E         OSVALDO         -         Referente         ao         pedido         de         aproveitamento         de

créditos         da         discente         Daniela         Rosa         de         Oliveira         foi         aprovado         e         emitido         o         parecer:         "Validar

04         créditos         da         disciplina         "Teoria         Política"         (código         PGCS-7000),         60         horas,         concluída         em

2017/1         no         Programa         de         Pós-Graduação         em         Ciências         Sociais         (PGCS)         da         Universidade

Federal         do         Espírito         Santo".         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:

PROCESSO         DE         APROVEITAMENTO         DE         DISCIPLINAS         PELA         COMISSÃO         DE

ENSINO,         FORMADA         PELOS         PROFESSORES         IGOR,         MARCELO         VIEIRA         E

OSVALDO         -         Referente         ao         pedido         de         aproveitamento         de         créditos         da         discente         Rebeca

Mathias         Lins,         foi         aprovado         e         emitido         o         parecer:         "a)         Validar         04         créditos         da         disciplina

optativa         "Poder,         Autonomia         e         Feminismo"         (código         FLS6379-1),         concluída         em         2016/1

no         Mestrado         do         Programa         de         Pós-Graduação         em         Ciência         Política         da         Faculdade         de

Filosofia,         Letras         e         Ciências         Humanas         da         Universidade         de         São         Paulo.         b)         Validar         04

créditos         da         disciplina         optativa         "Constitucionalismo         e         Democracia"         (código         FLS6117-3),

concluída         em         2016/1         no         Mestrado         do         Programa         de         Pós-Graduação         em         Ciência         Política

da         Faculdade         de         Filosofia,         Letras         e         Ciências         Humanas         da         Universidade         de         São         Paulo.         c)

Validar         04         créditos         da         disciplina         obrigatória         em         Ciência         Política         "Metodologia

Qualitativa:         Estudos         de         Caso,         Process         Tracing         e         Análise         Comportamental         (QCA)",

código         FLS         6385-1,         concluída         em         2016/2         no         Mestrado         do         Programa         de         Pós-Graduação

em         Ciência         Política         da         Faculdade         de         Filosofia,         Letras         e         Ciências         Humanas         da

Universidade         de         São         Paulo.         d)         Validar         04         créditos         como         disciplina         optativa         de

"Antropologia         da         Ciência         e         da         Modernidade"         (código         IEB5023-2),         concluída         em         2016/2

no         Mestrado         do         Programa         de         Pós-Graduação         em         Ciência         Política         da         Faculdade         de

Filosofia,         Letras         e         Ciências         Humanas         da         Universidade         de         São         Paulo,         visto         a

incompatibilidade         de         créditos,         ementas         e         conteúdos         nas         disciplinas         dos         dois         programas,

não         sendo         possível         validá-la         como         Teoria         Antropológica         (código         PGCS-9102),

obrigatória         no         PGCS-UFES.         e)         Validar         04         créditos         da         disciplina         optativa         "Novas

Fronteiras         do         Político:         Movimentos         Sociais         e         Relações         Internacionais         no         Mundo

Contemporâneo"(código         FLS6407-1),         concluída         em         2016/1         no         Mestrado         do         Programa

de         Pós-Graduação         em         Ciência         Política         da         Faculdade         de         Filosofia,         Letras         e         Ciências

Humanas         da         Universidade         de         São         Paulo.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         10:         PEDIDO         DE         APROVEITAMENTO         DE         CRÉDITOS         EXTERNOS         DA

DISCENTE         RAYANE         MARINHO         ROSA:         Referente         ao         pedido         de         aproveitamento         de

créditos         realizados         em         outra         Universidade         pela         discente         Rayane         Marinho         Rosa,         a

coordenadora         orientou         que                  uma         vez         que         os         créditos         já         tenham         sido         aprovados         para         o

nível         de         mestrado,         também         serão         aprovados         para         doutorado.         Desse         modo,         foi         realizado
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o         aproveitamento         da         disciplina         "Criminologia         2",         com         Carga         Horária         de         60h.         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,         Aline         da         Ros         Scalfoni,

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         julho         de         2021.

Cristiana Losekann

(Presidente)

Igor Suzano Machado

JerÃ´nimo Amaral de Carvalho Liliane Moreira Ramos

Marcelo Fetz de Almeida Marcelo Martins Vieira

Marcia Barros Ferreira Rodrigues Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira Sandro Jose da Silva

Thairiny Alves Franco
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