
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SEXTA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         20/08/2021.

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

minutos,         foi         realizada         no(a)         Google         Meet         a         Sexta         Sessão         Extraordinária         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,         Aline         Trigueiro         Vicente,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia

de         Lourdes         Colbari,         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Euzeneia         Carlos,         Igor         Suzano

Machado,         Jerônimo         Amaral         de         Carvalho,         Liliane         Moreira         Ramos,         Luciana         Andressa

Martins         de         Souza,         Marcelo         Fetz         de         Almeida,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marcia         Barros

Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Matheus         Giacomin

Sian,         Nicole         Soares         Pinto,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Patricia         Pereira         Paveis,         Sandro

Jose         da         Silva         e         Thairiny         Alves         Franco.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,

o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         PAUTA         1:

RECREDENCIAMENTO         DOCENTE:         As         professoras         Euzenéia,         Patrícia         e         Adélia

expuseram         os         critérios         para         recredenciamento,         cujo         período         considerado         foi         de         janeiro

2019         a         agosto         de         2021         (mais         de         2         anos         e         meio).         Segundo         as         regras,         o         professor         que         não

cumpre         os         critérios         de         permanente         passa         a         ser         enquadrado         como         colaborador         naquele

ano,         para         que         sejam         mantidos         seus         orientandos         e         o         mesmo         não         poderá         sem

disponibilizar         novas         vagas         de         orientação         no         processo         Seletivo         até         que         apresente         a

produção         necessária         para         ser         enquadrado         novamente         como         professor         permanente.         Foi

realizada         a         alteração         do         item         "e"         para         a         seguinte         redação:         "Ter         produção         qualificada         na

forma         de         publicação         correspondente         a         no         mínimo         60         pontos         no         ano,         perfazendo         240

pontos         no         quadriênio,         segundo         valores         atribuídos         pela         Área         de         Sociologia         da         Capes,         nos

estratos         mínimos         B2         para         periódico         ou         L3         para         livros.         Critérios         para         produção

qualificada         para         2019,         2020         a         agosto         2021:         nesse         período         de         2         anos         e         meio         será

considerada         suficiente         a         produção         mínima         de         2         anos,         qual         seja:         mínimo         de         1         artigo         nos

estratos         B2         ou         superior         para         periódico,         no         ano,         OU         1         livro'.         A         alteração         no         quadro

docente         seria         a         volta         da         professora         Aline         Trigueiro         para         o         quadro         de         professores

permanentes,         enquanto         os         professores         Eliana         e         Marcelo         Vieira,         que         apresentaram

produção         inferior         à         proposta,         passariam         a         ser         enquadrados         como         Colaboradores         até         a

próxima         avaliação.         Houve         muita         discussão         em         relação         ao         item,         uma         vez         que         o         período

de         pandemia         do         Covid         19         requer         uma         atenção         especial         e         uma         flexibilização         maior         em

relação         as         produções.         A         professora         Cristiana         expôs         que         na         reunião         dos         coordenadores

sobre         os         critérios         da         CAPES,         foi         repassado         que         a         figura         do         Colaborador         não         existiria

mais         e         que         os         critérios         de         produção         para         os         professores         permanentes         seriam         mais

cobrados.         Desse         modo,         ficou         claro         de         que         não         adianta         passar         o         professor         Permanente

para         Colaborador         se         ele         não         tem         produção,         no         intuito         de         não         cair         sua         nota         do         programa,
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o         mais         correto         a         ser         feito         é         o         descredenciamento.         Os         professores         colaboradores         não

devem         ter         orientandos,         pois         orientação         é         atividade         nuclear         do         programa         e         deve         ficar

com         o         professor         permanente.         A         professora         Cristiana         ainda         orientou         eu         para         CAPES         a

ocupação         de         cargo         não         exime         o         professor         de         produzir.         Houve         bastante         discussão         em

torno         do         que         foi         proposto         pela         Comissão         de         Credenciamento,         embora         a         percepção         da

mesma         não         fosse         de         não         desligar         nenhum         colega,         apenas         alterar         sua         função         para

Colaborador         até         a         próxima         avaliação,         até         mesmo         porque         enquanto         tiver         orientação,         o

docente         não         pode         ser         descredenciado.         A         coordenadora         fez         questão         de         colocar         que

Colegiado         é         soberano         para         decidir         os         critérios         de         (des)credenciamento,         mas         foi         feito         o

compartilhamento         das         informações         da         reunião         da         CAPES         e         é         importante         flexibilizar         a

produção         nesse         período         de         pandemia,         visto         que         muitos         programas         nem         consideraram

produção         para         o         ano         de         2020,         ressaltando         ainda         o         fato         de         que         muitos         artigos         submetidos

durante         2020         ainda         não         foram         publicados.         Ao         fim         das         discussões,         foi         votada         a

permanência         do         quadro         docente,         independente         da         produção         (sem         aplicação         de         nova

regra         de         credenciamento)         e         a         alteração         do         vínculo         da         professora         Aline         Trigueiro         de

Colaboradora         para         Permanente,         em         virtude         de         sua         vontade         e         de         sua         produção.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         APROVAÇÃO         DE         USO         DE         VERBA

SUPLEMENTAR         PROAP:         A         professora         Cristiana         Losekann         transmitiu         a         informação         de

que         existe         recurso         PROAP         para         utilização         no         Programa         e         sugeriu         que         fossem         definidas

as         Rubricas         para         utilização.         As         sugestões         foram         para         serviço         de         terceiros,         materiais         de

consumo,         material         permanente,         reembolsos,         diárias         e         passagens         e         até         mesmo         a         criação

de         um         Ebook         pela         Adufes.                  O         colegiado         votou         a         proposta         de         que         fosse         feito         o

dimensionamento         dos         gastos         em:         Reembolso         R$         4.000,00;         Revistas         R$         3.000,00         cada         e

Publicações         (Editoração)         R$18.000,00.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         3:         A         coordenadora         explanou         que         a         ideia         é         realizar         salas         nas         quais         grupos         por

Linhas         de         pesquisa         possam         debater         sobre         credenciamento,         planejamento         de         disciplinas,

revisão         de         optativas,         criação         de         novas         optativas,         opções         para         candidatos         bons         são

aprovados         que         não         são         convocados         no         edital         por         ter         professor         para         orientar.         Devido         a

redução         no         quórum         da         reunião,         ficou         definido         que         as         discussões         serão         realizadas         na

reunião         24         de         agosto.         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,         20         de         agosto         de         2021.

Cristiana Losekann

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro
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Aline Trigueiro Vicente Andrea Barbosa Osorio Sarandy

Antonia de Lourdes Colbari Eliana Santos Junqueira Creado
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Luciana Andressa Martins de Souza Marcelo Fetz de Almeida

Marcelo Martins Vieira Marcia Barros Ferreira Rodrigues
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Sandro Jose da Silva Thairiny Alves Franco
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