
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SEXTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         25/08/2016.

Aos         vinte         e         cinco         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         dezesseis,         às         nove         horas         e

zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         de         Reuniões         do         PGCS         a         Sexta         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,

Carlos         Nazareno         Ferreira         Borges,         Cristiana         Losekann,         Daniela         Cristina         Neves         de

Oliveira,         Elaine         de         Azevedo,         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Igor         Suzano         Machado,

Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal         e         Silva,

Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Paulo         Magalhaes         Araujo         e         Sandro         Jose         da         Silva.         Havendo

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

INFORME         1:         A         Presidente         da         Sessão         informou         aos         presentes         que         a         Capes         abriu         um

período         para         revisão         da         Plataforma         Sucupira         dos         PPGs         para         os         períodos         2013,         2014         e

2015.         Foi         entregue         aos         membros         os         dados         consolidados         encontrados         na         Plataforma

Sucupira         para         que         todos         revisem         e         atualizem         seus         Lattes,         atentando         para         a         vinculação         de

toda         produção         a         um         projeto         de         pesquisa..         INFORME         2:         A         Presidente         informou         aos

demais         que         a         Fapes         abrirá         2         novos         editais         até         novembro:         Universal         e         PPP         (Primeiros

Projetos)..         INFORME         3:         A         Presidente         informou         aos         presentes         que         o         PGCS         foi

contemplado         pela         redistribuição         com         duas         bolsas         Procad         (Júlia         e         Raquel).         Foi

informado         ainda         que         provavelmente         a         Capes         acabará         com         a         Bolsa         Estratégica..

INFORME         4:         Foi         informado         aos         presentes,         principalmente         como         alerta         para         a         profa.

Marta         e         para         o         prof.         Sandro,         que         todo         orientador         e         coordenador         é         corresponsável         pela

taxa         de         bancada         e         bolsas..         INFORME         5:         Revisão         do         prazo         do         Comitê         Gestor.         Alteração

dos         dados         da         Plataforma         Sucupira.         Resultado         da         avaliação         de         2015         em         outubro.

Seminário         planejado         para         setembro,         porém         por         conta         da         reunião         dos         coordenadores

deixar         para         o         seminário         para         novembro..         INFORME         6:         Foi         informado         aos         presentes

que         a         Ufes         determinou         que         todos         os         alunos         regulares         stricto         senso         de         todos         os         PPGs         da

Ufes         podem         se         matricular         em         qualquer         disciplina         de         qualquer         PPG         da         Universidade.

Não         é         mais         necessário         ter,         portanto,         pelo         menos         3         alunos         matriculados         do         PGCS.         O

Programa         está         pedindo         aos                  professores         que         limitem         o         número         máximo         de         números         de

matrícula         por         disciplina.         Caso         haja         um         número         maior         de         matriculados,         o         professor

deverá         fazer         uma         seleção.         Portanto,         na         abertura         de         vagas,         inclusive         de         especiais,         deverá

ser         mencionada         a         quantidade         de         vagas         por         disciplina.         O         prof.         Paulo         salientou         que         o

PGCS         tem         em         seu         regimento         o         número         máximo         de         vagas         por         disciplina..         INFORME         7:

Foi         remarcada         a         aula         inaugural         no         dia         13         de         setembro         Ã s         14h..         INFORME         8:         A         profa.

Marta         Zorzal         informou         aos         demais         que         nos         dias         7/8         setembro         estará         participando         do         7º

Congresso         Brasileiro         de         Extensão         Universitária         em         Ouro         Preto.         A         profa.         Marta         ainda
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informa         que         a         partir         de         um         evento         que         ela         participou         em         BH         já         está         sendo         articulada         a

Rede,         13         e         14         de         outubro         será         organizado         um         evento         para         trazer         a         UFMG                  e         a         UFOP

com         a         temática:         Rio         Doce.         Ela         pede         aos         presentes         que         deixem         essas         datas         em         alerta         para

o         evento..         INFORME         9:         A         profa.         Cristiana         Losekann         informou         alertou         aos         presentes

que         no         dia         7         de         setembro         terá         o         Grito         dos         Excluídos         que         terá         o         tema         Rio         Doce         e

acontecerá         na         frente         da         Vale,         em         Camburi..         INFORME         10:         O         prof.         Osvaldo         informou

os         demais         que         no         mês         de         agosto         saíram         as         publicações         de         2         livros         seus         e         também         do

artigo         online         no         Dossiê         Quilombos/Identidades         quilombolas         da         revista         Ambivalência,

da         publicação         no         Congresso         Abraaba         e         de         alguns         outros         colegas..         PAUTA         1:         O         prof.

Paulo         deu         a         fala         para         a         discente         Daniela         para         que         ela         fizesse         uma         explanação         a         respeito

do         Seminário         de         Ciências         Sociais.         A         discente         ressaltou         que         o         seminário         ocorrido         entre

os         dias         10         e         12         de         agosto,         sob         a         organização         dos         alunos,         com         a         ajuda         do         prof.         Paulo         e         da

coordenadora,         profa.         Maria         Cristina         Dadalto;         a         organização         do         evento         fez         uma         reunião

no         dia         22         de         agosto         para         avaliar         o         evento         e         pensá-lo         para         o         próximo         ano.         O         que         ficou

mais         importante         é         a         participação         dos         alunos,         pois         foi         observado         que         neste         ano         não

houve         grande         adesão.         A         ideia         é         realizar         o         próximo         em         meados         do         segundo         semestre

como         componente         avaliativo,         seminário         de         pesquisa,         para         incentivar         a         participação         e

obter         maior         divulgação         do         evento.         O         prof.         Paulo         ressalta         que         a         ideia         de         transformar         o

seminário         como         parcela         avaliativa         é         para         ser         pensado         pelos         presentes,         visto         que         o

seminário         deste         ano         teve         pouca         adesão         tanto         dos         participantes         quanto         dos         ouvinte.         A

profa.         Cristiana         Losekann         ressaltou         que         uma         integração         com         a         Graduação         é         uma         forma

de         aumentar         a         adesão.         O         prof.         Paulo         ressalta         a         importância         de         espaços         simultâneos         de

apresentação         com         outras         áreas         que         tenham         estudos         próximos         aos         do         PGCS.         A         profa.

Eliana         Creado                  ressalta         a         importância         de         um         evento         disponibilizado         eletronicamente         de

forma         simultânea         ao         evento,         para         aumentar         a         adesão         dos         ouvintes.         A         profa.         Elaine         disse

que         seus         alunos         gostaram         muito         do         evento         que         ocorreu         e         deu         a         ideia         de         se         levantar

antecipadamente         o         tema         a         ser         discutido         nos         próximos         eventos.         A         Losekann         ressaltou

que         os         bolsistas,         na         sua         época         de         estudante,         eram         obrigados         a         participarem         dos         eventos

e         isso         pode         se         aplicar         no         PGCS,         o         que         foi         apoiado         pela         coordenadora.         A         profa.         Maria

Cristina         Dadalto                  ressaltou         a         importância         da         apresentação         do         memorial         profissional         dos

professores         palestrantes         e         que         não         é         viável         ter         eventos         no         período         noturno         no         último         dia

de         seminários,         ainda         mais         se         ocorrer         numa         sexta-feira..         Decisão:         Em         pauta.         PAUTA         2:

O         prof.         Paulo         consultou         os         membros         do         Colegiado         sobre         a         qualificação         da         aluna         Jéssica,

visto         que         a         aluna         já         fez         anteriormente         em         outro         vínculo         uma         qualificação         e         fora

aprovada.         Sendo         assim         é         necessário,         para         a         qualificação         formal         que         ocorrerá         em

setembro         do         corrente,         a         aluna         novamente         qualificar?         Visto         que         o         texto         é         o         mesmo         e         a

banca         é         a         mesma?         A         professora         Cristiana         Losekann         ressaltou         a         importância         de         um         novo

registro,         pois         o         anterior         se         perdeu         com         o         vínculo         anterior.         A         professora         Elaine         Azevedo

sugeriu         que         seja         feita         online,         para         evitar         sobrecarga         de         trabalhos..         Decisão:         Em         pauta.

PAUTA         3:         Tendo         em         vista         que         nem         todos         receberam         a         ata,         o         ponto         foi         retirado         de

pauta..         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         4:         A         presidente         repassou         aos         demais         os         pedidos

de         prorrogação         de         defesa         de         dissertação         de         Ixchel         Luna         Lara         para         outubro/2016,         de

Iljorvânio         Silva         Ribeiro         para         outubro/2016         e         de         Luiz         Henrique         Rodrigues         para
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setembro/2016..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         A         presidente

apresentou         a         banca         de         Qualificação         da         discente         de         Bárbara         Thompson         para

homologação         do         Colegiado:         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         (presidente         e         examinador

interno),         Sandro         José         da         Silva         (Examinador         Interno),                  Alexsandro         Rodrigues

(Examinador         Externo)         e         Celeste         Rodrigues         (Examinador         Interno         Suplente)..         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         6:         A         presidente         apresentou         a         banca         de         Qualificação         de         Arthur

Almeida         Macedo         para         homologação:         Márcia         Barros         da         Silva         (Examinador         Interno         e

presidente),         Igor         Suzano         Machado         (Examinador         Interno)         e         Tiago         Fabres         (Examinador

Externo)..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         7:         A         presidente         apresentou         a         banca         de

Qualificação         de         Michelli         de         Souza         Possmozer         para         homologação:         Márcia         Barros

Ferreira         Rodrigues         (Presidente         e         Examinadora         Interna),         Renata         Costa         Moura

(Examinadora         Interna)         e         Pablo         Ornelas         Rosa         (Examinador         Externo)..         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         8:         A         presidente         apresentou         a         banca         de         Qualificação         de         Natália

Gimenes         de         Azevedo         para         homologação:         Marta         Zorzal         e         Silva         (Presidente         e

Examinador         Interno),         Adelia         Miglievich         Ribeiro         (Examinadora         Interna)         e                  Elísio

Macamo         (Examinador         Externo)..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         9:         A         presidente

apresentou         a         banca         de         Defesa         de         Dissertação         de         Mestrado         de         Larissa         de         Albuquerque

Silva         para         homologação:         Sandro         José         da         Silva         (Presidente         e         Examinador         Interno),

Osvaldo         Martins         de         Oliveira         (Examinador         Interno)         e         Aissa         Afonso         Guimarães

(Examinadora         Externa)..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         10:         A         presidente

apresentou         a         banca         de         Defesa         de         Dissertação         de         Mestrado         de         João         Marcos         Pereira         para

homologação:         Antonia         de         Lourdes         Colbari         (Presidente         e         Examinadora         Interna),         Paulo

Magalhães         Araújo         (Examinador         Interno)         e         Marcelo         Lima         (Examinador         Externo)..

Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         11:         A         presidente         apresentou         a         proposta         feita         pela

SIP         da         isenção         da         assinatura         do         orientador         no         requerimento         de         matrícula         através         da

alteração         do         documento         em         que         o         discente         se         responsabiliza         completamente         pela

construção         do         seu         histórico         desde         que         respeitadas         as         ordens         do         Regimento         Interno         do

PGCS         e         também         do         Regulamento         Geral         da         Ufes..         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria

Aprovada         a         retirada         da         assinatura         do         professor         orientador..         PAUTA         12:         A         profa.         Elaine

de         Azevedo         salientou         a         importÃ¢ncia         do         preenchimento         de         planilha         para         complementar

com         o         Lattes         com         a         finalidade         do         credenciamento         ou         do         descredenciamento         do         docente,

seja         ele         como         colaborador         ou         como         permanente..         Relator(a):         Elaine         de         Azevedo.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         13:         A         profa.         Antonia         de         Lourdes

Colbari         solicitou         seu         descredenciamento                  como         permanente         para         então         passar         como

colaboradora         do         PGCS..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Será         conversado         com

a         profa.         Antonia         para         que         a         mudança         ocorra         no         final         do         ano..         Nada         mais         havendo         a

tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e

eu,         Ariel         Sessa,         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,         25         de         agosto         de         2016.
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Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro Aline Trigueiro Vicente

Antonia de Lourdes Colbari Carlos Nazareno Ferreira Borges

Cristiana Losekann Daniela Cristina Neves de Oliveira

Elaine de Azevedo Eliana Santos Junqueira Creado

Igor Suzano Machado Marcia Barros Ferreira Rodrigues

Maria Cristina Dadalto Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira Paulo Magalhaes Araujo

Sandro Jose da Silva
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