
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SEGUNDA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         09/03/2021.

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

minutos,         foi         realizada         no(a)         Ambiente         Virtual         Google         Meet         a         Segunda         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,         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Euzeneia         Carlos,         Jerônimo

Amaral         de         Carvalho,         Liliane         Moreira         Ramos,         Marcelo         Fetz         de         Almeida,         Marcelo

Martins         Vieira,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal

e         Silva,         Matheus         Giacomin         Sian,         Sandro         Jose         da         Silva         e         Thairiny         Alves         Franco,         com

a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de         Lourdes

Colbari,         Igor         Suzano         Machado         e         Nicole         Soares         Pinto,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Luciana

Andressa         Martins         de         Souza         e         Osvaldo         Martins         de         Oliveira.         Havendo         número         legal         de

membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:

Situação         de         bolsas.         A         Presidente         informou         a         situação         atual         das         bolsas         CAPES,         relatando

as         substituições         e         cancelamentos         realizados         no         mês         de         março.         Relatou         que         houve

mudança         recente         no         cálculo         que         define         a         distribuição         de         bolsas         pela         CAPES,         o         que         foi

favorável         pelo         PGCS         que         recebeu         1         (uma)         nova         cota         de         doutorado,         ficando         assim         com         6

(seis),         e         manteve         as         cotas         de         mestrado         que         são         8         (oito).         Dessa         forma,         foi         possível

contemplar         1         (uma)         discente         ingressante         de         Doutorado         de         2021.         Relatou         também         que

em         relação         às         bolsas         de         Doutorado         Sanduíche         CAPES         foi         possível         indicar         as         2         (duas)

alunas         do         PGCS         (Thiare         e         Claudia)         selecionadas         para         o         Edital,         pois         houve         sobra         de         vaga

no         número         total         de         cotas         da         UFES.         Entretanto         ainda         não         há         confirmação         de         que         a

CAPES         irá         ofertar         as         2         (duas)         bolsas         ao         PGCS         ou         se         haverá         outra         etapa         seletiva         entre         as

candidatas         selecionados         na         UFES         e         os         de         outras         universidades.         Relatou         também         que         o

PGCS         encaminhou         à         Direção         do         CCHN         um         projeto         solicitando         2         (duas)         bolsas         de

monitoria         para         apoio         administrativo         do         Programa         PAEPE,         e         foi         atendido.         O         processo

seletivo         está         em         fase         de         finalização.         INFORME         2:         Situação         de         trabalho         da

Coordenação.         A         Presidente         informou         que         a         Coordenação         vem         trabalhando         de         forma

exaustiva         nos         últimos         meses         para         garantir         o         bom         funcionamento         do         Programa.         Que         nas

últimas         semanas         a         Coordenadora         se         dedicou         ao         preenchimento         dos         dados         na         Plataforma

Sucupira         enquanto         o         Coordenador         Adjunto         se         dedicou         às         demais         atividades         da

Coordenação.         Relatou         que         neste         primeiro         semestre         letivo         houve         número         recorde         de

alunos         matriculados,         sendo         79         (setenta         e         nove)         incluindo         ingressantes         e         rematrículas.         As

Professoras         Adélia         Miglievich         e         Maria         Cristina         Dadalto         pediram         que         nos         próximos

semestres         seja         observado         o         cumprimento         do         número         máximo         de         vagas         para         matrículas

nas         turmas         indicado         pelo         Professor         na         Oferta         inicial,         a         fim         de         evitar         números         excessivos

que         possam         comprometer         a         qualidade         dos         trabalhos.         INFORME         3:         Berose
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Enciclopedia.         A         Professora         Adélia         Miglievich         divulgou         que         a         Berose         Encyclopedie:

Enciclopédia         Internacional         de         Histórias         de         Antropologia         está         recebendo         propostas         de

inventários         no         idioma         português,         e         divulgou         o         endereço         e         o         sítio         eletrônicos         onde         os

interessados         poderão         buscar         as         informações.         INFORME         4:         Editais         FAPES         abertos.         As

Professoras         Eliana         Creado         e         Maria         Cristina         Dadalto         informaram         sobre         editais         de

pesquisa         FAPES         que         estão         abertos         para         oferta         de         bolsas         de         mestrado         e         para         apoio         a

visitas         técnico-científicas,         e         divulgaram         os         links         de         acesso         aos         editais.         PAUTA         1:

Definição         de         calendário         de         reuniões         do         Colegiado         no         exercício         2021.         A         Presidente

propôs         que         as         reuniões         ordinárias         do         Colegiado         sejam         realizadas         em         2021         sempre         na

primeira         terça-feira         de         cada         mês,         sendo         assim         alternadas         em         relação         às         reuniões         do

Departamento         de         Ciências         Sociais.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:

Definição         do         nome         a         ser         convidado         para         ministrar         a         aula         inaugural.         A         Presidente         relatou

que         a         Comissão         Gestora         do         PGCS         elaborou         uma         lista         com         3         (três)         nomes         para         a         escolha

do         convidado         para         a         Aula         Inaugural,         sendo         estes:         Eduardo         Viveiro         de         Castro         (Museu

Nacional         da         UFRJ),         Paulo         Henrique         Martins         (UFPE),         e         Rita         Segato         (UNB),         mas         que         os

presentes         podem         acrescentar         outros         nomes.         A         Representante         Discente         propôs         que         a

Aula         Inaugural         fosse         organizada         como         uma         conferência         de         representantes         das         três         áreas

de         conhecimento         do         PGCS         em         paralelo         a         um         evento         onde         os         discentes         expusessem         seus

projetos         de         pesquisa         em         andamento.         A         Presidente         esclareceu         que         tradicionalmente         a

aula         inaugural         é         uma         conferência         de         pesquisador         sênior         na         área         de         conhecimento         de         um

Programa,         e         que         oportunamente         os         alunos         poderão         organizar         um         seminário         que         envolva

estas         apresentações         sugeridas         e         ainda         mesas         redondas         com         os         docentes         e         seus         grupos         de

pesquisas.         Após,         a         Professora         Adélia         Miglievich         comentou         e         elogiou         os         currículos         dos

nomes         apresentados,         sugerindo         que         Paulo         Henrique         Martins         seja         retirado         da         listagem         a

fim         de         ser         convidado         posteriormente         para         uma         mesa         que         a         mesma         pretende         organizar.         A

Presidente         propôs         que         o         nome         do         Professor         Paulo         Henrique         Martins         seja         substituído         por

Elísio         Macamo         (Universidade         de         Basileia,         na         Suíça).         Após         discussão,         propôs-se         que         o

convite         para         ministrar         a         aula         inaugural         seja         feito         obedecendo-se         a         seguinte         ordem:         1º

Eduardo         Viveiro         de         Castro,         2º         Elísio         Macamo,         3º         Rita         Segato.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         3:         Definição         de         calendário         de         eventos         do         PGCS         no         exercício

2021:         Aula         Inaugural         e         Seminários.         A         Presidente         pediu         aos         presentes         que         sugerissem

datas         para         a         realização         dos         eventos         do         PGCS.         Sob         solicitação         da         Representante         Discente

Liliane         Ramos         para         que         fosse         informado         o         calendário         de         aulas         e         entrega         de         avaliações         e

notas,         a         Presidente         esclareceu         que         a         pós-graduação         da         UFES         não         possui         um         calendário

semestral         único         e         que         cada         Professor         possui         liberdade         para         definição         do         planejamento

de         aulas         e         avaliações,         desde         que         respeite         a         quantidade         mínima         de         carga         horária         definida

nas         normativas         da         Universidade.         Após         ampla         discussão         entre         os         presentes         sobre         a         forma

de         organização         dos         eventos         do         PGCS,         a         Presidente         propôs         o         seguinte         calendário:         Aula

Magna         a         ocorrer         em         abril;         Aula         Inaugural         a         ocorrer         em         junho,         já         no         segundo         semestre

letivo;         Seminário         de         Integração         Discente         a         ser         organizado         pelos         alunos         e         em         data         a         ser

posteriormente         definida;         Seminário         de         Ciências         Sociais         a         ocorrer         em         dois         dias         no         mês

de         agosto,         sendo         o         1º         dia         para         apresentação         pelos         alunos         dos         projetos         de         pesquisa         em

andamento,         e         o         2º         dia         para         organização         de         mesas         redondas         pelos                  grupos         de         pesquisa.
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Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Definição         da         previsão         de         gastos         do

PROAP         2021.         A         Presidente         informou         que         a         PRPPG         solicitou         ao         PGCS         a         definição         de

sua         previsão         de         gastos         do         recurso         PROAP         no         exercício         2021.         A         Professora         Márcia

Barros         questionou         sobre         a         possibilidade         de         uso         do         recurso         para         o         pagamento         de

anuidades         de         associações.         A         Professora         Eliana         Creado         esclareceu         que         o         PROAP         não

pode         ser         utilizado         para         este         fim.         A         Presidente         propôs         que         o         PGCS         utilize         o         recurso         para

o         reembolso         de         inscrições         em         eventos         para         docentes         e         discentes,         em         valores         a         serem

definidos         oportunamente.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Criação

de         Comissão         de         acompanhamento         de         egressos.         A         Presidente         propôs         a         criação         de         uma

comissão         inteiramente         composta         por         discentes         para         acompanhamento         das         atividades

desenvolvidas         pelos         egressos         do         PGCS,         e         sugeriu         que         a         comissão         seja         composta         por         4

(quatro)         membros,         sendo         estes         2         (dois)         egressos         (um         de         mestrado         e         um         de                  doutorado)         e

2         (dois)         discentes         regulares         (um         de         mestrado         e         um         de                  doutorado).         A         Presidente

solicitou         que,         se         aprovada         a         criação         da         Comissão,         que         os         representantes         discentes

presentes         na         reunião         se         responsabilizem         por         encaminhar         a         questão         para         sua         Assembléia

para         a         tiragem         dos         nomes.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:

Mudança         de         orientação         da         discente         Juliene         Tristão         Machado.         A         discente,         atualmente

orientada         pela         Professora         Luciana         Andressa,         solicitou         mudança         de         orientação         para         o

Professor         Igor         Machado,         sob         a         justificativa         de         que         seu         projeto         de         pesquisa         em

andamento         possui         maior         afinidade         com         a         Sociologia         do         que         com         a         Ciência         Política,

linha         da         qual         faz         parte         sua         orientadora         atual.         Considerando         que         nenhum         dos         dois

Professores         (Igor         e         Luciana)         estavam         presentes,         decidiu-se         pela         retirada         do         item         da

pauta.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         7:         Pedido         de         prorrogação         de         bolsa         CAPES-DS         do

discente         Edson         Bomfim         dos         Santos.         A         Presidente         esclareceu         que         a         vigência         original         da

bolsa         se         encerrou         em         fevereiro         e         que,         por         tratar-se         de         cota         empréstimo         da         PRPPG         a

mesma         não         poderá         ser         transferida         para         outro         discente         do         PGCS,         sendo         retomada         pela

Pró-Reitoria         ao         final         do         prazo.         O         discente         pediu         a         prorrogação         da         bolsa         até         a         data         de         sua

defesa,         considerando         que         houve,         em         2020,         a         concessão         de         prorrogação         do         tempo         de

conclusão         do         curso         devido         à         pandemia.         A         Presidente         esclareceu         ainda         que         os         demais

bolsistas         possuem         bolsas         de         fluxo         contínuo         do         Programa         e         não         poderão         ter         suas         bolsas

prorrogadas,         pois         isto         comprometeria         a         indicação         de         novos         bolsistas.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:         Resolução         nº         1/2021         da         Comissão         de         Bolsas

do         PGCS         sobre         prioridades,         regras         e         percentuais         de         bolsas.         A         Presidente         esclareceu         que

o         texto         da         Resolução         foi         reformulado         para         garantir         a         aplicação         de         uma         regra         aprovada

pelo         Colegiado         em         reunião         anterior,         sendo         portanto         um         instrumento         de         afirmação         da

questão.         A         Presidente         apresentou         o         texto         da         Resolução         detalhadamente         aos         presentes.

Após         ampla         discussão,         decidiu-se         pelo         desmembramento         do         item         1.4         do         texto         para

análise         no         ponto         seguinte         da         pauta,         permanecendo         para         votação         neste         ponto         o         texto         da

Resolução         nº         1/2021,         salvo         em         seu         item         1.4.         Assim,         o         texto         da         Resolução         nº         1/2021         da

Comissão         de         Bolsas         do         PGCS,         com         exceção         do         item         1.4,         foi         aprovado.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9:         Item         1.4         da         Resolução         nº         1/2021         da

Comissão         de         Bolsas.         Após         ampla         discussão         sobre         os         critérios         de         classificação         para         a

distribuição         de         bolsas,         foram         encaminhadas         pelos         membros         do         Colegiado         3         (três)
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propostas         de         redação         do         tema         para         votação         dos         presentes:         1)         Proposta         da         Comissão         de

Bolsas:         respeitada         a         ordem         de         classificação         no         processo         seletivo,         a         distribuição         de

bolsas         será         dada         com         ordem         preferencial         à         cota         social,         cota         PPI         e         à         ampla         concorrência,

nesta         ordem,         até         o         limite         estabelecido         no         item         1.4.         2)         Proposta         do         Professor         Sandro         da

Silva:         respeitada         a         ordem         de         classificação         no         processo         seletivo,         haverá         alternância         entre

cotistas         PPI,         cotista         social         e         ampla         concorrência,         iniciando-se         pelos         cotistas         PPI,         até         o

limite         estabelecido         no         item         1.4.         3)         Proposta         aprovada         pelo         Colegiado         anteriormente:

respeitada         a         ordem         de         classificação         no         processo         seletivo,         a         preferencia         será         dada         à         cota

PPI,         à         cota         social         e         ampla         concorrência,         nesta         ordem,         até         o         limite         estabelecido         no         item

1.4.         4)         Proposta         da         Professora         Marta         Zorzal:         Retirar         o         ponto         de         pauta         até         que         seja

revisto         pelas         Comissões         de         Bolsa         e         de         Ações         Afirmativas         e         reapresentado         ao         Colegiado

em         reunião         posterior.         Após         ampla         discussão,         venceu         por         maioria         dos         votos         a         Proposta

nº         4,         da         Professora         Marta         Zorzal,         e         o         ponto         de         pauta         foi         retirado.         Decisão:         Retirado(a).

PAUTA         10:         Pedido         de         credenciamento         de         Manuela         Blanc.         A         Presidente         apresentou         o

pedido         de         credenciamento         recebido         da         Professora         do         Departamento         de         Ciências         Sociais,

Manuela         Blanc.         Após         discussão,         a         Presidente         propôs         que         o         credenciamento         de         novo

docente         seja         realizado         somente         após         discussão         do         Colegiado         sobre         as         necessidades         de

áreas         do         Programa         a         serem         atendidas,         quando         deverá         ser         aberto         edital         para         este         fim.         E

que         a         Professora         Manuela         Blanc         seja         orientada         a         aguardar         a         abertura         do         edital         para

reapresentar         seu         pedido         de         credenciamento.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         11:         Homologação         de         aprovação         ad         referendum         do         Requerimento         de         Defesa         de

Dissertação         de         Rovana         Patrocínio         Ribeiro.         Título:         UMA         CARTOGRAFIA

BIBLIOGRÁFICA         DA         TERAPIA         OCUPACIONAL         SOCIAL         SOBRE         A         TEMÁTICA

DA         JUVENTUDE         NEGRA.         Data         da         defesa:         1º         de         fevereiro         de         2021.         Orientador:

Sandro         José         da         Silva;         Examinadoras         Externas:         Maria         Daniela         Corrêa         de         Macedo

(CCS-UFES)         e         Luziane         Guedes         Mateus         (Prefeitura         Municipal         de         Vitória);         Examinador

Suplente         Interno:         Osvaldo         Martins         Oliveira.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         12:

Homologação         de         aprovação         ad         referendum         do         Requerimento         de         Defesa         de         Dissertação

de         Lorraine         Carla         da         Costa         Cordeiro.         Título:         A         MILITARIZAÇÃO         DO         DISCURSO

DA         SEGURANÇA         PÚBLICA:         A         GUERRA         HÍBRIDA         E         A         CONTINUAÇÃO         DA

POLÍCIA         POLÍTICA.         Data         da         defesa:         1º         de         fevereiro         de         2021.         Orientador:         Márcia

Barros         Ferreira         Rodrigues;         Examinadora         Interna:         Maria         Cristina         Dadalto;         Examinadores

Externos:         Pablo         Ornelas         Rosa         (UVV)         e         Claudio         Marcio         Coelho         (SEDU/ES);

Examinador         Suplente         Interno:         Igor         Suzano         Machado;         Examinadora         Suplente         Externa:

Lohaine         Jardim         Barbosa         (IPE).         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         13:         Homologação         de

aprovação         ad         referendum         do         Requerimento         de         Defesa         de         Dissertação         de         Pedro         Alves

Gomes.         Título:         ISSO         É         ALGO         QUE         NÃO         ERA         PARA         TER         ACONTECIDO:         O

DESASTRE-CRIME         NO         RIO         DOCE         EM         POVOAÇÃO/ES         A         PARTIR         DA

PERSPECTIVA         DAS         CRIANÇAS.         Data         da         defesa:         25         de         fevereiro         de         2021.

Orientadora:         Aline         Trigueiro         Vicente;         Examinadora         Interna:         Vânia         Carvalho         de         Araújo;

Examinadora         Externa:         Teresa         da         Silva         Rosa         (UVV);         Examinador         Suplente         Externo:

Fabrício         Cardoso         de         Mello         (UVV).         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         14:

Homologação         de         aprovação         ad         referendum         do         Requerimento         de         Qualificação         de
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Dissertação         de         Daniela         Batista         Aguillar.         Título:         MULHERES         E         MEGAPROJETOS         EM

BARRA         DO         RIACHO         -         ES.         Data         do         exame:         17         de         dezembro         de         2020.         Orientadora:

Aline         Trigueiro         Vicente;         Examinadoras         Externas:         Maria         do         Rosário         de         Fátima         Andrade

Leitão         (UFRPE)         e         Teresa         da         Silva         Rosa         (UVV);         Examinador         Suplente         Interno:         Marcelo

Fetz;         Examinadora         Suplente         Externa:         Roberta         Sperandio         Traspadini         (UNILA).         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         15:         Aprovação         do         Requerimento         de         Qualificação         de         Tese         de

Bruno         Curtis         Weber.         Título:         A         COMPARTIMENTALIZAÇÃO         COMO

FERRAMENTA         PARA         UM         ESTUDO         COMPARATIVO         DA         SECULARIZAÇÃO:         AS

FRONTEIRAS         ENTRE         BRASIL         E         URUGUAI.         Data         do         exame:         8         de         abril         de         2021.

Orientador:         Marcelo         Fetz;         Examinadora         Interna:         Cristiana         Losekann;         Examinador

Externo:         Emerson         Giumbelli         (UFRGS);         Examinadores         Suplentes         Internos:         Igor         Suzano

Machado         e         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         16:         Aprovação         de         atas         de         reuniões         anteriores.         Decisão:
Retirado(a).         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,         09

de         março         de         2021.

Cristiana Losekann

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro

Eliana Santos Junqueira Creado Euzeneia Carlos

JerÃ´nimo Amaral de Carvalho Liliane Moreira Ramos

Marcelo Fetz de Almeida Marcelo Martins Vieira

Marcia Barros Ferreira Rodrigues Maria Cristina Dadalto
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Marta Zorzal e Silva Matheus Giacomin Sian

Sandro Jose da Silva Thairiny Alves Franco
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