
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         QUARTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         27/06/2017.

Aos         vinte         e         sete         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

Quarta         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),         Catia         Regina         Milli,         Elaine         de         Azevedo,         Eliana         Santos         Junqueira

Creado,         Igor         Suzano         Machado,         Marcelo         Martins         Vieira,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta

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

Silva,         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro         e

Cristiana         Losekann,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         ,         Aline         Trigueiro         Vicente,         Andrea         Bayerl

Mongim,         Antonia         de         Lourdes         Colbari         e         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues.         Havendo

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

INFORME         1:         Credenciamento         da         professora         Andréa         Barbosa         Osório         Sarandy         no

PGCS         -         A         presidente         informou         aos         membros         presentes         que         a         profª         Andréa         Barbosa

Osório         Sarandy         está         oficialmente         no         programa         e         ainda         sobre         o         email         enviado         pela

docente,         em         que         consta         o         Ofício         nº         003/2017         do         Departamento         de         Contabilidade         de

Macáe         -         Universidade         Federal         Fluminense,         informando         sobre         sua         liberação         por         parte         da

instituição         para         seu         credenciamento         junto         ao         Programa         de         Pós-Graduação         em         Ciências

Socias         da         UFES,         na         data         de         22/06/2017,         com         o         intuito         de         desenvolver         atividade         de

docência,         orientação,         pesquisa         bem         como         atividades         concernentes.         Esclarece         ainda         o

documento         que         não         há         incompatibilidade         de         horários         com         as         atividades         desempenhadas

junto         ao         departamento         de         contabilidade         da         UFF.         INFORME         2:         Oferta         de         Seminário         no

PPG         em         Ciências         Sociais         pela         professora         Nicole         Soares         -         A         presidente         relatou         ao

colegiado         que         a         professora         Nicole         Soares,         do         Departamento         de         Ciências         Socias         da

UFES,         tem         interesse         em         oferecer         um         seminário         intitulado         "Estudos         de         parentesco:

métodos         e         categorias         básicas"         para         o         PGCS.         Esse         seminário         já         foi         ministrado         pela

docente         no         museu         na         UFRJ.         INFORME         3:         Planejamento         de         atividades         para         o         ano         de

2017/2         e         2018/1         do         pós-doc         Diogo         Bonadiman         Goltara         -         A         presidente         informou         aos

presentes         que         o         pós-doc         Diogo         Bonadiman         Goltara,         orientando         do         prof.         Sandro         José         da

Silva,         encaminhou         um         planejamento         de         atividades         a         serem         desenvolvidas         no         programa

nos         semestres         2017/2         e         2018/1.         A         leitura         do         planejamento         foi         realizado         pela         presidente

na         presença         do         colegiado.         INFORME         4:         Congresso         Internacional         da         Igualdade         Racial

em         Vitória         -         O         professor         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         comunicou         aos         presentes         que         em

2018         está         previsto         para         ocorrer         em         Vitória         o         Congresso         Internacional         de         Igualdade

Racial,         relatou         que         já         existe         um         convênio         entre         a         UFES         e         a         Universidade         de         Minessota

relacionado         ao         tema         do         congresso         cujo         foco         é         saúde.         Atualmente         encontra-se         em         fase         de

escolha         a         empresa         que         vai         organizar         o         evento.         PAUTA         1:         Aprovação         da         ata         da         3ª
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Reunião         Ordinária         do         PGCS         ocorrida         em         12/06/2017         -         A         presidente         relatou         que         no

email         de         convocação         da         4ª         reunião         do         PGCS         foi         enviado         o         arquivo         da         ata         da         3ª         reunião

para         apreciação         dos         professores.         O         professor         Sandro         José         da         Silva         solicitou         que         fosse

inserida         na         redação         da         pauta         11         o         termo         indígenas         e         que         fosse         alterado         o         termo         de

inclusão         por         manutenção         das         cotas         étnico-raciais.         Após         as         alterações         realizadas         a         ata         foi

aprovada         pelos         colegiado.         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         2:         Homologação         Edital         Processo         Seletivo         Mestrado         2018         -

A         presidente         solicitou         aos         membros         do         colegiado         a         apreciação         do         Edital         do         Processo

Seletivo         para         o         Mestrado         do         PGCS         para         ingresso         em         2018,         o         prof.         Igor         Suzano         colocou

a         questão         sobre         a         nota         de         corte         para         os         cotistas         e         os         não         cotistas,         a         presidente         sugeriu

que         esta         questão         fosse         definida         em         outro         edital.         Após         os         debates         o         colegiado         avaliou

que         seria         pertinente         já         definir         neste         edital,         após         votação         foi         estabelecido         que         a         nota         de

corte         será         sete.         Em         seguida         a         presidente         apresentou         a         questão         sobre         a         bolsa         social,

inicialmente         proposta         pelos         discentes         do         programa,         solicitou         uma         definição         pelo

colegiado         se         seria         mantido         esse         tipo         de         bolsa.         A         profª         Elaine         Azevedo         e         o         prof.         Paulo

Araújo         sugeriram         que         os         próprios         alunos         definissem         quem         seria         o         beneficiário         para         essa

bolsa.         Em         caso         de         empate         a         presidente         propôs         que         o         critério         para         o         desempate         fosse         a

renda,         após         debates         foi         realizada         a         votação         sendo         aprovada         a         manutenção         de         uma         cota

para         essa         finalidade.         O         colegiado         decidiu         que         neste         edital         já         deverá         contemplar         uma

cota         para         essa         bolsa         e         que         o         regimento         de         bolsas         deverá         ser         alterado,         citando         a         inclusão

de         uma         cota         para         a         bolsa         social         e         que         o         critério         de         desempate         deverá         ser         a         menor         renda

per         capita.         O         edital         e         suas         alterações         foram         aprovadas         pelo         colegiado.         Relator(a):         Maria

Cristina         Dadalto.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         3:         Homologação         Edital         Aluno

Especial         2017/2         -         A         presidente         ratificou         o         envio         da         minuta         do         edital         do         processo

seletivo         para         aluno         especial         do         segundo         semestre         2017/2,         encaminhada         aos         professores

do         programa         contendo         as         ementas         e         os         professores         que         vão         ofertar         as         disciplinas.         Serão

ofertadas         as         seguintes         disciplinas,         vagas         e         respectivos         professores:         Teoria         Sociológica,

10         vagas,         prof.         Igor         Suzano;         Etnografia,         5         vagas,         profª         Andrea         Bayer         Mongim         e         Diogo

Bonadiman;         Tópicos         em         Sociologia/Teorias         Críticas,         2         vagas,         profª         Adelia         Miglievich;

Tópicos         Avançados         em         Antropologia         II/Territórios         Étnicos,         2         vagas,         profª         Celeste

Ciccarone;         Estado,         Sociedade         e         Políticas         Públicas,         5         vagas,         profª         Marta         Zorzal         e

Domitila         C.         Cayres.         A         presidente         ressaltou         que         a         prioridade         das         vagas         são         para         os

alunos         ingressantes         e         regulares         do         programa,         em         seguida         aluno         regular         de         outros

programas         da         UFES         e         as         remanescentes         para         os         especiais.         Será         formada         uma         banca         de

professores,         compostas         pelos         docentes         que         vão         ministrar         as         disciplinas         no         semestre,

para         avaliar         o         ingresso         destes         alunos         especiais.         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.

Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         4:         Homologação         banca         de         defesa         de         Edison         Romera

Junior         -         A         presidente         apresentou         aos         presentes         a         composição         da         banca         de         defesa         do

discente         Edison         Romera         Junior,         composta         por         sua         orientadora         Adelia         Maria         Miglievich

Ribeiro,         pelos         examinadores         titulares         prof.         Marcelo         Fetz         de         Almeida         (interno)         e         prof.

Marcos         Ferreira         da         Costa         Lima         (UFPE),         os         suplentes         profª.         Márcia         Barros         Ferreira

Rodrigues         (interno)         e         prof.         Antonio         Vidal         Nunes         (Filosofia         -         UFES),         sendo         aprovada

pelo         colegiado.         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA
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5:         Requerimento         de         prorrogação         de         defesa         de         Breno         Vincius         Silva         -         A         presidente

apresentou         o         requerimento         de         prorrogação         de         defesa         do         discente         Breno         Vinicius         Silva

contendo         o         ad-referendum         para         ser         apreciado         e         homologado         pelo         colegiado.No

documento         foi         solicitado         pelo         discente         Breno         Vinicius         Silva,         orientando         da         profª         Aline

Trigueiro         Vicente,         a         prorrogação         de         prazo         da         defesa         por         dois         meses,         a         partir         de

01/07/2017,         por         motivos         de         trabalho         e         estágio         em         docência.         O         colegiado         aprovou         o

ad-referendum.         Relator(a):         Aline         Trigueiro         Vicente.         Decisão:         Homologado(a).

PAUTA         6:         Parecer         da         profª         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro         sobre         o         relatório         parcial

da         pós-doc         Andrea         Bayerl         Mongim         -         Parecer         referente         ao         relatório         parcial         de         atividades

PNPD-Capes         (01/04/2016         a         01/04/2017)         da         pós-doutoranda         Andrea         Bayerl         Mongim

para         fins         de         renovação         de         bolsa.Ponto         retirado         de         pauta,         será         apreciado         na         próxima

reunião         do         PGCS.         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         7
:         Banca         de         qualificação         de         defesa         do         discente         Luiz         Carlos         da         Silva         Filho         -         A         presidente

apresentou         a         banca         do         discente         Luiz         Carlos         da         Silva         Filho         composta         por         sua         orientadora

profª.         Patrícia         Pereira         Pavesi,         pela         examinadora         interna         profª         Maria         Cristina         Dadalto,         e

pelos         membros         externos         profª         Daniela         Zanetti         (CAR-UFES)         e         suplente         profª.         Mylene

Mizhari         (UFRJ)         que         vai         ocorrer         em         25/08/2017,         às         8h,         sendo         aprovada         pelo         colegiado.

Relator(a):         PatrÃcia         Pereira         Pavesi.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria.         PAUTA         8:

Inclusão         de         ponto         de         pauta         II         Seminário         de         Ciências         Sociais         do         PGCS         -         Foi         solicitado

pelo         prof.         Paulo         Magalhães         Araujo         a         inclusão         deste         ponto         de         pauta         referente         a

organização         do         Seminário         do         PGCS.         A         presidente         concedeu         a         palavra         ao         prof.         Paulo

Araújo         que         informou         sobre         o         email         enviado         aos         docentes         do         PGCS         a         respeito         do

informe         do         seminário         e         ainda         solicitou         aos         membros         do         colegiado         sugestões         de         tema

para         a         conferência         de         abertura         do         evento.         Considerou         que         estas         indicações         fossem         feitas

pelos         docentes         do         programa         não         participantes         da         comissão         de         organização         do         seminário.

A         presidente         informou         que         a         profª         Adelia         Maria         Miglievich         sugeriu         temas         relacionados

as         questões         ambientais.         A         profª         Elaine         Azevedo         propôs         que         fosse         convidado         um

palestrante         externo,         desde         que         haja         condições         financeiras         para         viabilizar         a         vinda         deste

convidado.         A         profª         Marta         Zorzal         alertou         que         os         alunos         bolsistas         devem         participar

ativamente         na         organização         do         evento.         O         prof.         Paulo         Araujo         sugeriu         que         a         coordenadora

do         PGCS         enviasse         um         email         aos         alunos         bolsistas         informando-os         da         obrigatoriedade         na

preparação         do         evento.         A         presidente         alertou         que         em         seminários         anteriores         houve         um

grande         número         de         inscritos         para         as         oficinas,         porém         o         comparecimento         foi         inexpressivo,

prejudicando         assim         a         participação         daqueles         realmente         interessados.         Em         razão         disso

sugeriu         que         fosse         criada         uma         cobrança         simbólica         de         R$10,00         (dez         reais)         para         os         alunos

e         de         R$5,00         (cinco         reais)         para         os         cotistas.         O         colegiado         concordou         com         a         proposta,

porém         considerou         que         no         caso         dos         cotistas         não         fosse         cobrado         nenhum         valor.

Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria.         PAUTA         9:

Comissão         para         revisão         do         regimento         do         PGCS         -         A         presidente         solicitou         a         inclusão         deste

ponto         de         pauta         referente         a         criação         de         uma         comissão         para         revisão         do         Regimento         do

PGCS,         em         função         de         alguns         pontos         serem         avaliados,         como         a         questão         da         solicitação         de

inclusão         de         coorientador,         entre         outras.         Após         os         debates         o         colegiado         concordou         com         a

criação         e         sugestões         apresentadas         votaram         pelos         professores         Paulo         Magalhães         Araujo,
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Marcelo         Martins         Vieira         e         pela         profª         Márcia         Barros         Ferreira         Rodrigues         para         compor         essa

comissão.         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria.         Nada

mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou

encerrada         a         sessão,         e         eu,         Luciana         Rosa         Franca,         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,         27         de         junho         de         2017.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Catia Regina Milli

Elaine de Azevedo Eliana Santos Junqueira Creado

Igor Suzano Machado Marcelo Martins Vieira

Maria Cristina Dadalto Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira Paulo Magalhaes Araujo

Sandro Jose da Silva
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