UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
- CCHN
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO(A) PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 12/06/2017.
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e zero
minutos, foi realizada no(a) Sala 109 do prédio Bárbara Weinberg, CCHN/UFES a
Terceira 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, Domitila Costa Cayres, Elaine de Azevedo,
Eliana Santos Junqueira Creado, Igor Suzano Machado, Luciana Rosa Franca, Marta
Zorzal e Silva, Paulo Magalhaes Araujo e Sandro Jose da Silva, com a(s) ausência(s)
justificada(s) de Adelia Maria Miglievich Ribeiro, Marcia Barros Ferreira Rodrigues e
Osvaldo Martins de Oliveira, e com a(s) ausência(s) de Aline Trigueiro Vicente,
Antonia de Lourdes Colbari, Catia Regina Milli e Celeste Ciccarone. Havendo número
legal de membros presentes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou aberta a sessão.
INFORME 1: Participação do PGCS no 18º Congresso Brasileiro de Sociologia. A
Presidente da reunião informou aos presentes que não poderá ir à reunião de
coordenadores de Programas na SBS (18º Congresso Brasileiro de Sociologia), que
ocorrerá entre os dias 26 e 29 de julho próximos em Brasília, e pediu que um dos
docentes que forem ao evento represente o PGCS. A decisão sobre qual docente fará
essa representação será definida posteriormente.. INFORME 2: Evento "Deslizes
Monumentais e Sonhos intranquilos". A Professora Elaine de Azevedo informou que
participou do evento "Deslizes Monumentais e Sonhos intranquilos", realizado na Ufes
no dia 07 de junho, pelos grupos de Pesquisa Organon e DISSOA, que discutiu sobre
consequências do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco/Vale/BHP em
Mariana (MG) em 2016. A Professora relatou sobre atividades e trabalhos apresentados
no evento e que houve baixa participação dos discentes do PGCS, sugerindo que numa
próxima reunião seja discutida a exigência de participação dos bolsistas nos eventos do
Programa. INFORME 3: Atividades desenvolvidas pelo Prof. Sandro durante período
de licença capacitação. O Professor Sandro José da Silva relatou sobre as atividades
desenvolvidas durante o período em que se licenciou para capacitação, entre 03/03/2017
e 31/05/2017, realizando estudos junto à Universidad de Antioquia, em Medellín e
outras instituições na Colômbia, procurando firmar contatos que possibilitem o
estabelecimento de convênios dessas universidades com a UFES no futuro. INFORME
4: Organização do II Seminário de Ciências Sociais do PGCS-UFES. O Prof. Paulo
Magalhães apresentou aos presentes informações gerais acerca dos trabalhos que estão
sendo realizados para a organização do II Seminário de Ciências Sociais do PGCS. O
evento está sendo organizado com apoio da Professora Márcia Barros, de discentes e da
pós-doutoranda Domitila Costa Cayres. O seminário está previsto para ocorrer nos dias
12, 13 e 14 de setembro, com início da divulgação a partir do dia 19 de junho em sítio
eletrônico próprio. As inscrições se darão entre os dias 03 e 25 de julho de 2017 e o
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público alvo inicial é composto pelos discentes do PGCS. PAUTA 1: Aprovação da ata
da 1ª Reunião Ordinária, ocorrida em 13 de março de 2017. A ata da primeira reunião
ordinária do PGCS, ocorrida em 13 de março de 2017 foi submetida à aprovação dos
membros do Colegiado. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 2: Aprovação
da ata da 2ª Reunião Ordinária, ocorrida em 29 de maio de 2017. A ata da segunda
reunião ordinária do PGCS, ocorrida em 29 de maio de 2017 foi submetida à aprovação
dos membros do Colegiado. A Professora Eliana Junqueira solicitou que fosse alterado
o nome da Professora Andrea Barbosa Osorio Sarandy e a instituição de origem da
mesma (Item 7 da pauta). Após realização das alterações a ata foi aprovada. Decisão:
Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 3: Credenciamento dos Professores Marcelo
Martins Vieira e Andréa Barbosa Osório Sarandy. A Presidente propôs que seja enviada
carta oficial convidando os Professores Marcelo Martins Vieira e Andréa Barbosa
Osório Sarandy - aprovados no Edital de Credenciamento de 2017 - para o
credenciamento como professores permanentes do PGCS, para que possam iniciar suas
atividades no Programa no semestre 2017/2. Relator(a): Maria Cristina Dadalto.
Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 4: Homologação da banca de defesa
do discente Rhadson Rezende Monteiro. A presidente apresentou aos demais a
composição da banca de defesa composta pela orientadora Profa. Euzeneia Carlos do
Nascimento e pelos examinadores titulares externos Profa. Luciana Andressa Martins de
Souza (DCSO/UFES) e Profa. Carla Cecília Rodrigues Almeida (UEM). A defesa será
realizada no dia 29/06/2017 às 14h. Decisão: Homologado(a). PAUTA 5:
Homologação da banca de defesa do discente Marcus Vinicius Gasperazzo. A
presidente apresentou aos demais a composição da banca de defesa composta pela
orientadora Profa. Celeste Ciccarone, pelos examinadores titulares Profa. Eliana Santos
Junqueira Creado (interna) e Profa. Valéria Macedo (UNIFESP), e o suplente interno
Prof. Sandro José da Silva. A defesa será realizada no dia 30/06/2017 às 14h. Decisão:
Homologado(a). PAUTA 6: Homologação da banca de qualificação do discente João
Vitor Gomes Pinto. A presidente apresentou aos demais a composição da banca de
qualificação composta pela orientadora Profa. Márcia Barros Ferreira Rodrigues, pelos
examinadores titulares Prof. Igor Suzano Machado (interno) e Prof. Thiago Fabres de
Carvalho (FDV), e pelos examinadores suplentes Prof. Sandro José da Silva (interno) e
Prof. Pablo Ornelas Rosa (UVV). A qualificação será realizada no dia 04/07/2017 às 8h.
Decisão: Homologado(a). PAUTA 7: Homologação da banca de qualificação do
discente Cicero Frechiani Linhalis. A presidente apresentou aos demais a composição
da banca de qualificação composta pela orientadora Profa. Patrícia Pereira Pavesi e
pelas examinadoras titulares Profa. Maria Cristina Dadalto (interno) e Profa. Mylene
Mizrahi (UFRJ). A qualificação será realizada no dia 31/07/2017 às 14h. Decisão:
Homologado(a). PAUTA 8: Homologação da banca de qualificação da discente
Carolina de Oliveira e Silva Cyrino. A presidente apresentou aos demais a composição
da banca de qualificação composta pela orientadora Profa. Aline Trigueiro, pelas
examinadoras titulares Profa. Antonia de Lourdes Colbari (interna) e Profa. Winifred
Knox (UFRN), e pela examinadora suplente Profa. Eliane Santos Junqueira Creado
(interna). A qualificação será realizada no dia 12/06/2017 às 14h. Decisão:
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Homologado(a). PAUTA 9: Requerimento de prorrogação de defesa da discente Maria
Sampaio do Nascimento. A presidente apresentou o pedido de prorrogação de defesa da
discente Maria Sampaio do Nascimento por dois meses, além dos quatro meses
aprovados anteriormente por este Colegiado, sendo este pedido atual a partir de
01/06/2017. O motivo apresentado pela requerente em carta anexa ao pedido está
relacionado à dificuldades na conciliação de trabalho e estudo. Decisão: Aprovado(a)
por unanimidade. PAUTA 10: Situação do bolsista Pós-Doc Diogo Bonadiman Goltara.
O Professor Sandro, na condição de orientador do bolsista, relatou aos presentes que
Diogo Bonadiman se tornou pai recentemente e, na qualidade de acompanhante de
cônjuge, mudou-se com esposa, aprovada em concurso público, e seu filho recém
nascido, para acomodá-los e lhes garantir o apoio necessários; relatou ainda que o
mesmo tem cumprido, sob sua supervisão, todos os requisitos definidos pela FAPES e o
edital do PGCS, atuando além do esperado; relatou também que o bolsista, apesar de
estar residindo em outro Estado, continua desenvolvendo o plano de trabalho definido
pelo seu orientador e tendo participação ativa em projetos de extensão exitosos da
equipe de pesquisa do PGCS e da Graduação; relatou ainda que está em seu
planejamento desenvolver atividades do PGCS, da Graduação em Ciências Sociais e do
NEAB/UFES para os semestres 2017/2 e 2018/1, além da oferta da disciplina "Métodos
Etnográficos" durante o segundo semestre de 2017. Após discussão, o Colegiado definiu
que o bolsista deverá apresentar ao PGCS o planejamento das atividades a serem
desenvolvidas periodicamente no Programa nos semestres 2017/2 e 2018/1 para que
seja analisado em reunião posterior, dependendo disso a aprovação da manutenção de
seu vínculo como pós-doutorando. Neste planejamento, o bolsista deverá indicar as
datas em que estará presente na UFES, o que deverá ocorrer no mínimo, durante uma
semana a cada mês. Relator(a): Sandro Jose da Silva. Decisão: Aprovado(a) por
unanimidade. PAUTA 11: Reserva de 25% das vagas no processo seletivo para ingresso
em 2018/1 para candidatos indígenas, negros e pardos. O Prof. Igor, na condição de
membro da comissão responsável pela elaboração do edital do próximo processo
seletivo, solicitou aos presentes decisão sobre a manutenção das cotas étnico- raciais. A
Professora Maria Cristina explicou que a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
convocou os coordenadores dos programas da UFES para uma reunião a ocorrer em 13
de junho para discussão e esclarecimentos sobre o assunto. Após discussão, o Colegiado
definiu que aguardará a realização da reunião da PRPPG para realizar a discussão sobre
a manutenção das cotas. Decisão: Aprovado(a) por unanimidade. PAUTA 12: Exame
de proficiência a ser considerado no processo seletivo para ingresso em 2018/1. O Prof.
Igor solicitou ao Colegiado decisão sobre quais certificados de proficiência em língua
estrangeira deverão ser considerados como aceitos no edital, ou se a certificação de
proficiência poderá ser entregue pelo candidato após o ingresso no Programa. Após
discussão o Colegiado definiu que qualquer certificado de curso completo ou de exame
oficial, emitido por instituição pública ou privada, poderá ser apresentado pelos
candidatos como comprovante de proficiência, e que a prova de línguas será
classificatória, não podendo o candidato ter obtido resultado igual a zero - neste caso, o
candidato será desclassificado na seleção. As notas das provas de línguas serão
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analisadas através de equivalência a ser realizada pela comissão responsável pelo
processo seletivo e somadas à média das notas das demais etapas. Mantém-se a prova de
currículo apenas como critério de desempate. Relator(a): Igor Suzano Machado.
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, 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, 12 de junho de 2017.
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