
         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         07/07/2016.

Aos         sete         dias         do         mês         de         julho         do         ano         de         dois         mil         e         dezesseis,         às         nove         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)                  Sala         de         Reuniões         do         PGCSO         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         Maria         Cristina         Dadalto         (Presidente),

Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Aline         Trigueiro         Vicente,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,

Cristiana         Losekann,         Daniela         Cristina         Neves         de         Oliveira,         Eliana         Santos         Junqueira

Creado,         Igor         Suzano         Machado,         Paulo         Magalhaes         Araujo         e         Sandro         Jose         da         Silva,         com

a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         ,         Elaine         de         Azevedo         e         Marcia         Barros         Ferreira

Rodrigues,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Marta         Zorzal         e         Silva         e         Osvaldo         Martins         de

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

declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Livros         encaminhados         a         PRPPG.         A         Professora

Maria         Cristina         Dadalto         encaminhou         a         Pró-Reitoria         de         Pesquisa         e         Pós         Graduação         5

livros         para         avaliação.         INFORME         2:         Comissão         de         Bolsas.         A         Presidente         informou         que         a

Comissão         de         Bolsas         está         discutindo         a         alteração         do         Regimento         com         os         alunos,         tendo         em

vista         necessidade         de         mudanças         com         relação         a         cotas.         Após         construção         do         documento

será         encaminhado         ao         colegiado.         INFORME         3:         Turma         2014.         A         presidente         informou         que

tem         apenas         5         alunos         para         defender         a         dissertação.         Foi         informado         também         que         a

coordenação         enviou         email         a         todos         os         alunos         informando         da         necessidade         da         entrega         na

secretaria         do         requerimento         de         defesa         devidamente         preenchido         e         assinado         pelo

orientador,         bem         como         a         entrega         do         material         em         CD.         A         presidente         ressalta         que         a

secretaria         não         receberá         o         formulário         incompleto.         Informou         também         que         após         a         defesa         o

discente         recebe         um         certificado         com         validade         de         dois         meses,         e         é         renovada         por         mais         um

ano         após         a         entrega         de         toda         documentação         na         versão         final.         INFORME         4:         Sobre

estagiário.         Foi         informado         que         o         programa         ficará         sem         estagiário         nesse         momento.

INFORME         5:         ANPOCS.         A         presidente         informou         que         três         alunos         tiveram         seus         projetos

aprovados         na         ANPOCS         e         que         o         programa         pagará         a         inscrição         do         discente         Flavilio         da

Silva         Pereira.         INFORME         6:         Biblioteca         Setorial.         A         Presidente         informou         que         a

Biblioteca         Setorial         já         está         funcionando         e         que         foram         encaminhados         para         lá         revistas,

livros         e         dissertações.         INFORME         7:         O         Pró-reitor         informou         que         o         item         Inserção         Social

de         avaliação         CAPES         deverá         sofrer         alteração         de         pontuação         de         15%         para         25%.         A

Presidente         informou         também         que         está         realizando         uma         pesquisa         com         os         alunos         egressos

com         o         objetivo         de         saber         o         que         estão         produzido         e         onde         estão         trabalhando,         com         o         objetivo

de         alimentar         a         plataforma         Sucupira.         INFORME         8:         Processo         de         Aluno         Especial         -

Isenção         da         Taxa.         A         presidente         informa         dos         alunos         inscritos         três         pediram         isenção         da         taxa

e         todos         foram         deferidos.         INFORME         9:         Convite         de         estágio.         O         Professor         Sandro

informou         que         participou         de         evento         em         LASA,         Nova         York.         Informou         também         que         em
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visita         a         Universidade         de         Chicago,         e         recebeu         o         convite         para         realizar         o         estágio         pós-doc         em

Chicago,         mas         sem         bolsa.         O         Professor         informou         se         submeterá         ao         edital         da         CAPES         para

Pós-doc         e         que         sairá         em                  2017/2         para         a         realização         do         estágio.         INFORME         10:         I

Seminário         em         Ciências         Sociais.         O         professor         Paulo         informou         que         está         organizando         em

parceria         com         a         turma         2015,         o         I         Seminário         em         Ciências         Sociais         que         será         realizado         nos

dias         10,         11         e         12         de         agosto.         Informou         também         que         serão         convidados         para         participar         da

mesa         de         abertura         o         professor         Igor         Suzano         Machado         e         da         mesa         de         encerramento         a

professora         Antonia         de         Lourdes         Colbari         e         Luiz         Muramatzi.         Acrescentou         que         este

seminário         foi         aprovado         como         projeto         de         extensão         e         que         solicitou         a         coordenação         do

programa         o         fornecimento         de         coffee         break         nos         intervalos.         INFORME         11:         Aula

inaugural.         Foi         informado         que         a         aula         inaugural         será         realizada         no         dia         03/08         à         tarde.

PAUTA         1:         Aprovação         da         ata         da         4ª         Reunião         Ordinária.         Após         deliberação,         a         ata         foi

aprovada         por         unanimidade.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:

Aprovação         de         prorrogação         de         defesas         de         dissertação.         A         Presidente         informou         via         email         a

todos         os         discentes         que         para         solicitar         a         prorrogação         deverá         ser         entregue         a         secretaria         o

requerimento         junto         com         o         copião,         que         poderá         ser         digitalizado,         esse         tema         será         discutido

em         seminário         do         programa.         Após         análise,         foram         aprovadas         a         prorrogação         de         defesa         de:

Discente:         Roberto         Izoton         -         Orientador:         Osvaldo         M.         de         Oliveira;         Discente:         Vinícius

Arena         Muniz         -         Orientador:         Eliana         Santos         J.         Creado;         Discente:João         Marcos         Rodrigues         -

Orientador:         Antonia         de         L.         Colbari.         A         Presidente         informou         que         em         reunião         anterior         foi

aprovado         a         segunda         prorrogação         dos         alunos         Luiz         Henrique         Rodriques         e         Larissa         de

Albuquerque         e         Silva         e         que         até         o         momento         não         entregaram         o         copião.A         Coordenadora         do

programa         enviará         novo         email         soliciciando         o         copião.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         3:         Homologação         de         Bancas         de         Qualificação.         Após         análise         foi

homologado         a         qualificação         do         discente         Flavilio         da         Silva         Pereira         -         Orientador:         Antonia

de         Lourdes         Colbari         -         Examinador         Interno:         Paulo         Magalhães         Araújo         e         Examinador

Externo:         Hélio         Zanquetto         Filho.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         4:         Seminário

Interno         de         Planejamento.         Foi         aprovada         por         unanimidade         a         proposta         do         Seminário

acontecer         no         mês         e         setembro         e         que         a         comissão         gestora         irá         informar         a         melhor         data.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Credenciamento         e

Descredenciamento.         A         Presidente         informou         da         necessidade         de         compor         uma         Comissão

com         o         objetivo         de         avaliar         a         produção         dos         docentes         a         serem         credenciados         e

descredenciados,         e         que         no         regimento         do         programa         diz         que         essa         avaliação         tem         que         ser

anual         e         realizada         por         comissão         específica.         A         presidente         sugere         que         essa         comissão         seja

composta         de         um         docente         de         cada         área,         a         saber:         Sociologia,         Antropologia         e         Ciências

Políticas.         Após         deliberação         a         Comissão         ficou         composta         pelas         professoras         Eliane

Azevedo,         Eliane         Santos         Junqueira         Creado         e         Euzeneia         Carlos         do         Nascimento,         sendo

aprovado         por         unanimidade.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Início

do         Segundo         Semestre.         A         professora         Dadalto         informou         que         foi         solicitado         pelo         Ariel

Sessa,         chefe         da         secretaria,         sugestão         de         data         para         o         início         do         segundo         semestre         letivo.

Após         análise         foi         aprovado         o         dia         08         de         agosto         para         o         início         do         segundo         semestre.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         Inclusão         em         pauta         solicitado         pela

professara         Aline         Trigueiro.         A         professora         Aline         Trigueiro         informou         que         a         aluna         Gisele

Emissão: 15/10/2020 13:48:42 Página 2/4



Silva         Prado         terá         dificuldades         em         assistir         as         aulas         de         Seminário         de         Pesquisa,         nesse

segundo         semestre,         uma         vez         que         a         disciplina         será         ministrada         pela         manhã         e         a         aluna

ministra         aula         nesse         mesmo         turno.         A         professora         Maria         Cristina,         orientadora         da         aluna,

informou         que         até         março         a         discente         deverá         qualificar         e         defender         a         dissertação.         Após

ampla         discussão         foi         decidido         que         a         professora         Aline         organize         um         estudo         dirigido         e

encontros         com         a         aluna.         Foi         aprovado         também         que         as         disciplinas         obrigatórias         serão

ministradas         no         horário         vespertino         e         as         optativas         no         horário         matutino,         vesperino         ou

noturno.         Foi         solicitado         pela         Professora         Antônia         que         informações         relativas         aos         horários,

sejam         disponibilizadas         no         site         do         programa.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         8:         Inclusão         em         pauta         solicitado         pelo         professor         Sando         Jose         da         Silva.         O

professor         Sandro         informou         que         o         seu         nome         não         consta         no         Edital         01/2016         que         trata         da

Seleção         de         Mestrado         do         Programa         para         o         ano         de         2017.         Após         deliberação         foi         aprovado

por         unanimidade         a         retificação         do         Edital.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         9:         Proposta         de         Alteração         de         Regimento         (Prorrogação         de         Prazo         de         Defesa).         A

Presidente         informou         que         no         regimento         não         constava         nada         sobre         prorrogação         de         prazo         de

defesa,         e         que         essa         proposta         foi         construída         a         partir         de         consultas         de         outros         programas

como         o         de         Letras         e         de         História.         Após         ampla         discussão         e         alterações         foi         a         provado         por

unanimidade.         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,         Giovana

Fernandes         de         Souza,         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,         07         de         julho         de         2016.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro

Aline Trigueiro Vicente Antonia de Lourdes Colbari

Cristiana Losekann Daniela Cristina Neves de Oliveira

Eliana Santos Junqueira Creado Igor Suzano Machado
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Paulo Magalhaes Araujo Sandro Jose da Silva
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