
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SÉTIMA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         04/10/2016.

Aos         quatro         dias         do         mês         de         outubro         do         ano         de         dois         mil         e         dezesseis,         às         nove         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         de         Reuniões         do         PGCS         a         Sétima         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),         ,         Aline

Trigueiro         Vicente,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Daniela         Cristina         Neves         de         Oliveira,

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

Cristina         Dadalto,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Paulo         Magalhaes         Araujo         e         Sandro         Jose

da         Silva,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Carlos         Nazareno

Ferreira         Borges,         Cristiana         Losekann,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues         e         Marta         Zorzal         e

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

aberta         a         sessão.         INFORME         1:         A         presidente         informou         aos         demais         que         a         coordenação

está         fazendo         um         levantamento         dos         bolsistas         que         ainda         não         fizeram         monitoria         ou         estágio

como                  pré-requisito         para         conseguir         o         diploma.         Quem         já         fez         terá         seu         registro         no         SAPPG..

INFORME         2:         A         presidente         informou         que         já         enviou         um         e-mail         aos         bolsistas         de         2015,

que         as         bolsas         se         encerrarão         no         dia         28         de         fevereiro         para         dar         início         à         nova         leva         de

bolsistas         2017.         Informou         também         sobre         os         prazos         de         Qualificação         dos         alunos         e         dos

prazos         finais         da         entrega         da         versão         final         corrigida         após         a         defesa..         INFORME         3:         A

presidente         informou         aos         demais         que         o         Programa         está         conseguindo         pagar         a         ANPOCS

com         a         receita         dos         alunos         especiais.         A         ANPOCS         realizará         no         próximo         dia         26/10         uma

reunião         com         os         coordenadores         de         curso         e         a         presidente         garantiu         a         sua         presença         neste

encontro..         INFORME         4:         A         presidente         informou         que                  enviou         um         e-mail         aos         alunos         que

tinham         participação         em         evento         ou         que         participarão         de         algum         evento         utilizarão         esta

verba.         Caso         haja         sobra         de         verba         será         discutida         uma         proposta         de         um         curso         de

metodologia         com         um         professor         de         BH,         RJ         ou         SP;         pois         a         Ufes         pede         que         o         dinheiro         deve

ser         gasto         até         o         dia         25/10..         INFORME         5:         A         profa.         Euzeneia         informou         aos         demais         sobre

sua         participação         no         3º         Encontro         Internacional         Participação,         Democracia         e         Políticas

Públicas.         Os         aceites         para         novos         STs         terminam         dia         05/10,         após         abrem         as         chamadas         para

trabalhos         nas         STs..         INFORME         6:         A         profa.         Euzeneia         informou         aos         demais         sobre         o

lançamento         do         seu         livro..         INFORME         7:         A         presidente         informou         aos         demais         que         a         Fapes

abrirá         novo         edital         Universal         para         novembro..         INFORME         8:         A         presidente         informou         aos

presentes         que         enviou         um         e-mail         com         slides         sobre         a         palestra         da         Fapes         com         o         tema

internacionalização.         O         e-mail         fala         de         várias         oportunidades         de         parcerias         com         instituições

internacionais..         PAUTA         1:         As         atas         circularam         entre         os         presentes..         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovadas.         PAUTA         2:         A         presidente         informou         aos

demais         que         foram         levantadas         questões         para         a         distribuição         de         bolsas         em         observância         com

outros         PPGs         da         Ufes.         A         presidente         passou         a         palavra         para         a         representante         discente         na
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Comissão         de         Bolsas,         Carolina         de         Oliveira         da         S.         Cyrino,         que         reforçou         que         a

representação         pesquisou         10         PPGs         da         Ufes         em         relação         de         como         eles         tratam         da

concessão,         distribuição         e         manutenção         das         bolsas         e         foram         reavaliados         pela         representação

3         pontos:         vínculo         empregatício,         critérios         de         manutenção         das         bolsas         e         a         inclusão         de         um

critério         sócio-econômico.         A         participante         informou         aos         demais         que         o         Regimento         deve

ser         claro         quanto         a         situação         do         vínculo         empregatício,         ou         seja,         após         a         distribuição         de

bolsas         para         todos         os         alunos         que         não         possuem         vínculo         empregatício,         poderão         ser

distribuídas         as         demais         bolsas         para         os         alunos         que         atendam         aos         requisitos         da         Capes         e

Fapes.         A         representação         ressaltou         que         deve         ficar         claro         no         Regimento         que         a         distribuição         é

prioritária         aos         alunos         veteranos         que         estejam         dentro         dos         critérios         de         distribuição.Os

alunos         avaliaram         que         as         bolsas         regulares         devem         ser         entregues         aos         primeiros         da         lista         e

seguidamente         as         bolsas         específicas.         Quanto         ao         critério         sócio-econômico,         a         representante

salientou         que         o         PGCS         tem         alunos         em         situação         de         extrema         necessidade         e,         portanto,         foi

aprovada         a         bolsa         social,         de         forma         experimental,         porém         regulamentada         pelo         PGCS,         que

consistiria         numa         bolsa         regular         do         programa         destinada         aos         alunos         que         atendam         o         item         1         e

percebam         renda         mensal         familiar         de         até         meio         salário         mínimo         per         capita         ou         renda         familiar

mensal         total         de         até         três         salários         mínimos.         Os         alunos         deverão         comprovar         no         ato         da

matrícula         a         sua         condição         para         fazerem         jus         ao         benefício.         Em         relação         à         manutenção         das

bolsas         a         representante         levanta         que         foi         aprovado         como         critério         que         o         discente         deverá         ter

publicação         ou         apresentação         de         trabalho,         portanto         ficou         como         critério         a         publicação         de         1

trabalho         acadêmico         ou         apresentação         em         evento         com         publicação         em         Anais         com         até         seis

meses         antes         do         término         do         curso.         A         comissão         sugeriu         a         alteração         do         critério         a         mudança

da         nota         7         para         manutenção         de         bolsa         para         8,         o         que         foi         rechaçado         pelos         alunos,         por         se

sentirem         prejudicados.         A         presidente         tomou         a         palavra         e         ressaltou         que         a         nota         8         foi

proposta         pelo         fato         dos         alunos         bolsistas         estarem         com         dedicação         exclusiva         ao         programa.

A         professora         Eliana         Creado         ressaltou         que         a         submissão         é         mais         importante         que         a

apresentação         de         trabalho,         efetivamente,         além         do         que         a         publicação         pode         não         acontecer

dentro         do         prazo         do         curso.Foi         questionado         pelos         presentes         o         percentual         de         80%         de

aproveitamento         das         disciplinas.         Ficou         acordado         que         o         bolsista         deverá         ter         nota         igual         ou

superior         a         8         em         pelo         menos         5         disciplinas.         O         prof.         Paulo         levantou         a         questão         da

prioridade         da         bolsa,         a         representante         discente         respondeu         que         primeiro         seriam         os

veteranos         e         depois         viria         a         bolsa         social.         Diante         das         várias         questões         levantadas         em         reunião

o         Colegiado         entendeu         que         a         Comissão         deve         se         reunir         novamente         para         trazer         critérios

mais         objetivos..         Relator(a):         Carolina         de         Oliveira         da         S.         Cyrino.         Decisão:         Em         pauta.

PAUTA         3:         A         presidente         salientou         aos         demais         que         o         descredenciamento         será         tratado         de

forma         geral         e         colocou         aos         demais         a         situação         da         solicitação         de         credenciamento         do         prof.

Mario,         há         mais         de         dois         meses.         A         presidente         informou         ao         interessado         que         o         PGCS         está

avaliando         a         forma         de         credenciamento         para         poder         lhe         dar         uma         resposta         formal.         A

professora         passou         a         palavra         para         a         Comissão         formada         pelas         professoras         Eliana,

Euzeneia         e         Elaine.         A         presidente         alertou         ainda         aos         presentes         que         esta         comissão         fez

apenas         uma         avaliação         das         condições         de         credenciamento         e         descredenciamento         e         que         a

forma         que         será         aplicada         efetivamente         será         aprovada         pelo         Colegiado.         A         profa.         Euzeneia

abriu         a         palavra         da         Comissão         fazendo         um         balanço         de         2015         e         2016,         porém         ressaltou         a
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importância         de         se         pegar         o         quadriênio         todo         para         avaliação         da         produção         docente.         A

comissão         entendeu         a         importância         daquilo         que         deve         vir         a         ser         publicado         pelo         Programa

para         fins         de         pontuação.         A         Comissão         apresentou         uma         planilha         da         qual         a         profa.         Euzeneia

ressaltou         as         colunas         dos         artigos         publicados         e         artigos         aceitos         no         prelo         dos         docentes         do

Programa.         A         professora         Euzeneia         classificou         a         produção         do         PGCS         como         boa         diante         do

quantitativo         das         publicações         qualificadas         dos         docentes.         A         planilha         foi         avaliada         como

importante         para         uma         projeção         da         situação         do         programa         em         relação         a         sua         produção.         A

Comissão         também         ressaltou         que         há         no         Programa         muitas         publicações         sem         Qualis         e         que

será         necessário         apurar         entre         os         pares         se         tais         publicações         não         tem         Qualis         na         Sociologia         e

tem         em         outra         área         e         se         será         necessário         um         redirecionamento         para         a         pontuação.         Após

discussões         a         presidente         ressaltou         a         importância         do         levantamento         da         Comissão         em

relação         ao         credenciamento         e         descredenciamento         de         professor         no         PGCS.         A         profa.         Elaine

retomou         a         palavra         e         reforçou         as         explanações         da         profa.         Euzeneia         e         fez         um         apanhado         das

publicações         de         cada         professor         do         programa         aos         presentes.         A         profa.         Euzeneia         dividiu

com         os         colegas         a         tática         de         pontuação         de         alguns         programa         de         outras         instituições,         e

inclusive         dela,         de         utilizarem         o         procedimento         de         primeiro         publicarem         artigos         científicos

e         após         transformarem         tais         artigos         em         livros         para         obterem         mais         pontuação         e         fez         a

observação         que         o         PGCS,         de         forma         geral,         tem         feito         publicações         inéditas         em         livros,

deixando         de         pontuar         com         artigos         científicos.         Outra         tática         apresentada         pela         profa.

Euzeneia         foi         a         de         orientar         os         docentes         em         deixarem         seus         artigos         científicos         mais         "no

forno"         para         submeterem         e         publicarem         seus         artigos         em         revistas         qualificadas.         A         profa.

Elaine         tomou         a         palavra         e         ressaltou         aos         colegas         que         o         ineditismo         exigido         pelas         revistas

vigora         em         torno         de         70%         do         conteúdo,         portanto         um         trabalho         a         ser         publicado         em         uma

revista         não         precisa         ser         100%         inédito,         desde         que         seja         fornecida         a         fonte.         A         profa.         Antonia

pediu         a         palavra         e         ressalvou         a         importância         do         docente         não         cair         em         um         auto         plágio         quanto

ao         uso         de         mais         de         uma         publicação         que         não         seja         100%         inédita.         A         presidente         tomou         a

palavra         e         destacou         a         importância         da         produção         docente         juntamente         com         o         aluno         do

Programa.         A         profa.         Euzeneia         ressaltou         que         os         docentes         devem         levar         em         consideração

que         a         produção         é         variável         e         assim         os         docentes         ora         serão         permanentes         ora         serão

colaboradores.         Esta         questão         deve         ser         levada         com         leveza         pelos         professores         para         não

haver         sofrimento         com         relação         à         cobrança..         Decisão:         Em         pauta.         PAUTA         4:         A         presidente

apresentou         a         seguinte         oferta         para         2017/1,         as         obrigatórias         serão         ofertadas         no         período

vespertino:         Teoria         Antropológica,         quartas-feiras,         profa.         Eliana         Creado         -         Teoria         Política,

quintas-feiras,         prof.         Paulo         Magalhães         -         Optativas:         Tópicos         em         Antropologia

(Identidades,         trajetórias         sociais         e         conflitos),         sextas-feiras         ,         prof.         Osvaldo         e         Andreia         -

Tópicos         em         Ciência         Política         (Movimentos         Sociais,         Emoções         e         o         Direito),         profa.

Cristiana         -         Tópicos         Especiais         em         Sociologia         (Teoria         Social         Brasileira         -         o         pensamento         de

Gilberto         Freyre),         quartas-feiras         pela         manhã,         prof.         Márcia         Rodrigues.         A         presidente

informou         que         Metodologia         de         Pesquisa         em         Ciências         Sociais         ainda         encontra-se         sem

professor.         Em         2017/2         forma         definidas         as         obrigatórias:         Teoria         Sociológica,         prof.         Igor

Suzano         e         Seminários,         profa.         Márcia.         As         optativas         do         semestre         2         serão         discutidas

posteriormente..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         .         Decisão:         Em

pauta.         PAUTA         6:         A         presidente         apresentou         aos         demais         a         composição         da         banca         de
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avaliação         da         Dissertação         de         Vinícius         Arena         Muniz,         composta         pelos         membros:         Eliana

Santos         Junqueira         Creado         (orientadora         e         presidente         da         banca),         Sandro         José         Silva

(membro         titular         interno),         Vitor         Borgo         (membro         titular         externo),         Maria         Cristina         Dadalto

(membro         suplente         interno)         e         Daniela         Tonelli         Monica         (membro         suplente         externo).         A

defesa         realizar-se-á         no         dia         31/09/16,         às         8h30min..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         7:

A         presidente         apresentou         aos         demais         a         banca         composta         pelos         membros:         Osvaldo         Martins

de         Oliveira         (orientador         e         presidente),         Sandro         José         da         Silva         (membro         titular         interno),

Simone         Raquel         Batista         Ferreia         (membro         titular         externo),         Celeste         Ciccarone         (suplente).

A         defesa         será         realizada         no         dia         30/09/2016         às         14h..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         8
:         A         presidente         apresentou         aos         demais         a         composição         da         banca         de         defesa         de         Dissertação

do         discente         Roberto         Izoton         composta         pelos         membros:         Osvaldo         Martins         de         Oliveira

(orientador         e         presidente),         Sandro         José         da         Silva         (membro         titular         interno),         Simone         Raquel

Batista         Ferreira         (membro         titular         externo),         Patricia         Pereira         Pavesi         (suplente).         O         evento

será         realizado         no         28/09/2016         às         14h..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         9:         A

presidente         apresentou         aos         demais         a         composição         da         banca         de         Qualificação         da         aluna

Jessica         Kamille         Cruz         Simões:         Paulo         Magalhães         Araújo         (orientador),         Marta         Zorzal         e

Silva         (membro         interno)         e         Riberti         Felisbino         (membro         externo).         A         Qualificação

acontecerá         no         dia         19/10/16         às         14h..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         10:         A         presidente

apresentou         aos         demais         a         banca         de         Qualificação         de         Edison         Romera         Junior:         Adelia

Miglievich         Ribeiro         (presidente),         Marcelo         Fetz         de         Almeida         (membro         interno),         Marcos

Costa         Lima         (membro         externo)         e         Márca         Barros         Ferreira         Rodrigues         (suplente).         A

Qualificação         ocorrerá         no         dia         14/10/2016         às         15h..         Decisão:         Homologado(a).         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,         04         de         outubro         de         2016.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Aline Trigueiro Vicente Antonia de Lourdes Colbari

Daniela Cristina Neves de Oliveira Elaine de Azevedo
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Eliana Santos Junqueira Creado Igor Suzano Machado

Maria Cristina Dadalto Osvaldo Martins de Oliveira

Paulo Magalhaes Araujo Sandro Jose da Silva

Emissão: 15/10/2020 13:50:35 Página 5/5


