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 19/04/2016.
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e zero
minutos, foi realizada no(a) Sala de Reuniões do PGCSO 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 Maria Cristina Dadalto (Presidente), ,
Cristiana Losekann, Eliana Santos Junqueira Creado, Osvaldo Martins de Oliveira,
Paulo Magalhaes Araujo e Sandro Jose da Silva, com a(s) ausência(s) justificada(s) de
Adelia Maria Miglievich Ribeiro, Aline Trigueiro Vicente, Antonia de Lourdes Colbari,
Elaine de Azevedo e Marta Zorzal e Silva, e com a(s) ausência(s) de Igor Suzano
Machado. Havendo número legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente
declarou aberta a sessão. INFORME 1: A professora Maria Cristina Dadalto,
coordenadora do PGCSO, comunicou que PRPPG normatizou as regras para as defesas
através de videoconferência, conforme e-mail enviado a todos os professores. Como os
recursos do ano presente estão escasso, a prioridade deverá ser a realização de bancas
utilizando a videoconferência para diminuir a pressão sobre o orçamento do programa.
INFORME 2: A professora Maria Cristina Dadalto informa a troca de estagiário do
programa. INFORME 3: A professora Cristiana Losekann comunicou que foram
finalizadas as alterações referentes ao ano de 2015 na Plataforma Sucupira. Houve
problema com um artigo do professor Sandro José da Silva, que não foi incluído porque
a plataforma apresentou um erro e não identificou alguns dados. Foi feita solicitação
formal à CAPES para correção. Também houve problema com o registro do nome da
professora Patricia Pereira Pavesi pois consta uma inconsistência em relação ao nome
no CPF com o nome de registro na plataforma. Assim, foi feito apenas o registro da
professora Patricia como colaboradora, não podendo ser feita a inserção total de dados.
A professora Cristiana Losekann relembrou ainda a importância de cadastrar todos os
autores nos casos de produções com mais de um autor, pois se não o fizerem, a
produção não entra. Assim, sugere-se que quando for feita a inclusão do participante
externo, deixar o prazo da participação em aberto, para evitar a necessidade de se fazer
novo cadastro. Quanto à resenha, reitera-se as considerações feitas na 1ª Reunião
Ordinária do colegiado. No que se refere ao diretório de grupo de pesquisa na Sucupira
e no Lattes, informa que o diretório computa toda a produção individual de quem está
cadastrado no grupo, não importando se a produção não esteja relacionada à pesquisa
cadastrada no grupo. A forma de coleta de dados é por Lattes dos cadastrados. Por fim,
a professora Cristiana Losekann apresentou uma proposta de Seminário de
Apresentação dos resultados da Plataforma Sucupira, definindo-se coletivamente a data
para 22 de junho de 2016, juntamente com o Seminário de Apresentação do Novo Edital
do Programa. PAUTA 1: Após deliberação e ajustes necessários, foram aprovadas a 58ª
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Ata de 2015 e a 1ª Ata de 2016. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 2: O
professor Sandro José da Silva, relator, leu o parecer sobre o relatório de bolsa Profix da
professora Raquel Oliveira Santos Teixeira, que segue anexo a esta ata. Após leitura e
deliberação, decidi-se pela aprovação do relatório. Relator(a): Sandro Jose da Silva.
Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 3: A professora Maria Cristina
Dadalto, leu o relatório de atividades desenvolvidas no Programa Nacional de
Pós-Doutorado - PNPD/CAPES da bolsista Andrea Bayerl Mongim, anexo a esta ata.
Após leitura e deliberação, decidiram-se pela aprovação do relatório. Decisão:
Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: Foram homologadas as seguintes bancas de
defesa de dissertação: defesa ocorrida em 30/03/2016, discente Cristina Oliveira dos
Santos, composta pelos professores doutores:Sandra Regina Soares da Costa Martins
(Orientadora e Presidente da Comissão Examinadora), Eliana Santos Junqueira Creado
(examinadora interna) e Pedro David Russi Duarte (Examinador Externo/UNB); defesa
ocorrida em 29/03/2016, discente Fernando Machado Tonani, composta pelo
professores doutores: Aline Trigueiro Vicente (Orientadora e Presidente da Comissão
Examinadora), Dr. Sandro José da Silva (examinador interno) e Daniela Zanetti
(Examinadora Externa); defesa ocorrida em 28/03/2016, discente Bruno Curtis Weber,
composta pelos professores doutores Aline Trigueiro Vicente (Orientadora e Presidente
da Comissão Examinadora), Eliana Santos Junqueira Creado (examinadora interna) e
Winifred knox (Examinador Externo/UFRN); defesa ocorrida em 21/03/2016, discente
João Paulo Lyrio Izoton, composta pelos professores doutores Aline Trigueiro Vicente
(Orientadora e Presidente da Comissão Examinadora), Dr. Sandro José da Silva
(examinador interno) e Daniela Zanetti (examinadora externa). Também foi
homologada a banca de qualificação do discente João Marcos Pereira, ocorrida em
12/04/2016 e composta pelos professores doutores Antonia de Lourdes Colbari
(Orientadora e Presidente), Paulo Magalhães Araújo (membro interno) e Marcelo Lima
(membro externo). Decisão: Homologado(a). PAUTA 5: Assunto a ser deliberado em
reunião futura. Decisão: Retirado(a). PAUTA 6: A relatora informou que chegou a
verba PROAP/CAPES do PGCSO no valor total anual de R$ 6.250,00 e que a PRPPG
suspendeu a verba PAPETEC. Há ainda a verba da FAHUCAM de R$ 3000,00, ainda
sujeita à desconto, que será destinada ao pagamento da anualidade da ANPOCS. Os
professores analisaram os possíveis gastos do ano, comparativamente aos recursos
atuais e, diante da complexidade do caso, definiu-se deliberação online de propostas de
participação de todos os professores do colegiado acadêmico do programa, para análise
e decisão na próxima reunião. Decisão: Retirado(a). PAUTA 7: Tendo em vista a falta
de recursos do presente momento e, após deliberação, o colegiado firmou entendimento
pelo adiamento da aula inaugural do programa para, possivelmente, setembro/2016. A
Professora Maria Cristina Dadalto informou que a professora convidada, Norma
Felicidade Lopes da Silva Valencio, se dispôs a comparecer em momento posterior.
Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 8: Decidiu-se pela deliberação online.
Decisão: Retirado(a). PAUTA 9: Decidiu-se pela deliberação online. Decisão:
Retirado(a). PAUTA 10: Decidiu-se pela deliberação online. Decisão: Retirado(a).
PAUTA 11: Ponto a ser deliberado em reunião futura. Decisão: Retirado(a). PAUTA
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12: Decidiu-se pela deliberação online. Decisão: Retirado(a). PAUTA 13: A professora
Maria Cristina Dadalto ressaltou a necessidade de estipular pagamento de taxa para
inscrição em processo seletivo de aluno especial do PGCSO. A coordenadora informou
que muitos programas do CCHN cobram taxa de inscrição e isso ocasiona disparidade
entre alunos de uma mesma disciplina, possuindo alguns que pagaram taxa de inscrição
e outros que não precisaram, por terem feito inscrição em programas de pós-graduação
diferentes. Após análise, decidiu-se pela aprovação do pagamento. O edital e melhores
esclarecimentos serão definidos posteriormente.. Decisão: Aprovado(a) por
unanimidade. PAUTA 14: Foi apresentada ao colegiado acadêmico a Ata de Eleição
dos Representantes Discentes no Colegiado Acadêmico e na Comissão de Bolsas do
PGCSO, anexa a esta ata. Os discentes elegeram por unanimidade a discente Daniela
Cristina Neves de Oliveira para representação no Colegiado Acadêmico e a discente
Carolina de Oliveira e Silva Cyrino para representação na Comissão de Bolsas.
Decisão: Homologado(a). PAUTA 15: A professora Cristiana Losekann solicitou a
inclusão como ponto de pauta a indicação do trabalho da aluna Brena Costa Lerbach ao
Prêmio ANPOCS. Não havendo outros indicados, decidiu-se pela aprovação da
indicação. 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, Debora
Sissa Ferreira Pimentel, 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, 19 de abril de 2016.

Maria Cristina Dadalto
(Presidente)
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