
         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         03/08/2017.

Aos         três         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         dezessete,         às         nove         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         104         do         prédio         Bárbara         Weinberg,         CCHN/UFES         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,

Andrea         Bayerl         Mongim,         Catia         Regina         Milli,         Cristiana         Losekann,         Domitila         Costa

Cayres,         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Igor         Suzano         Machado,         Marcelo         Martins

Vieira,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         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         Maria         Cristina         Dadalto.         Havendo         número         legal         de         membros

presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         A

Professora         Cristiana         Losekann         discorreu         sobre         sua         participação         no         18º         Congresso

Brasileiro         de         Sociologia,         em         reunião         de         editores         e         na         SBPC,         no         mês         de         julho.         No         evento

da         SBS,         ocorrido         entre         os         dias         26         e         29         de         julho,         em         Brasília,         relatou         que         foi         divulgado

durante         o         evento,         pela         Coordenação         de         área         da         CAPES,         que         em         breve         haverá         mudanças

na         forma         de         avaliação.         A         Professora         Maria         Cristina         complementou         que         ainda         não         há

informações         da         PRPPG         sobre         tais         mudanças.         PAUTA         1:         Apreciação         da         ata         da         4ª

reunião         ordinária         do         colegiado         do         PGCS,         ocorrida         em         27         de         junho         de         2017.         A         ata         foi

enviada         previamente         por         e-mail         aos         membros         do         Colegiado         e         disponibilizada         aos

presentes         para         leitura.         A         Professora         Maria         Cristina         solicitou         alteração         do         texto         do

INFORME         2,         para         que         fique         registrado         que         a         Professora         Nicole         Soares         tem         interesse         em

oferecer         um         seminário         no         PGCS         e         não         uma         oficina         como         parte         do         II         Seminário         de

Ciências         Sociais.         A         Professora         Eliana         dos         Santos         solicitou         alteração         do         texto         da

PAUTA         7,         para         que         seu         nome         seja         excluído         da         banca         de         qualificação         do         discente         Luiz

Carlos         da         Silva         Filho,         pois         a         mesma         não         recebeu         convite         para         participação         no         referido

exame.         Após         a         realização         das         alterações,         a         ata         foi         aprovada         por         unanimidade.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Celebração         de         acordo         de         cooperação         com

Universidade         de         Varsóvia         (UV).         A         relatora         Profa.         Adelia         Miglievich         Ribeiro         apresentou

aos         presentes         relatório         sobre         celebração         de         acordo         de         cooperação         entre         a         UFES         e         a

Universidade         de         Varsóvia         (UV),         que         possibilitará         ao         PGCS         o         desenvolvimento         de

projetos         e         atividades         de         pesquisa         conjunta,         e         intercâmbio         de         professores         e         estudantes.

Após         a         leitura         de         seu         relatório,         a         Professora         Adélia         propôs         ao         Colegiado         a         adesão         do

PGCS         ao         acordo.         Relator(a):         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         3:         Reordenação         das         receitas         do         PGCS         gerenciadas         pela

FUCAM.         A         Coordenadora         apresentou         ao         Colegiado         planilha         de         gastos         detalhada         dos

recursos         gerenciados         pela         FUCAM         e         discorreu         sobre         a         necessidade         da         reordenação         das
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receitas,         propondo         aos         membros         do         Colegiado         que         seja         autorizada         essa         reorçamentação

junto         à         FUCAM.         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         4:         Aprovação         de         relatório         parcial         da         bolsista         PNPD/CAPES

Andrea         Bayerl         Mongim.         A         relatora,         Profa.         Adelia         Miglievich         apresentou         aos         presentes

parecer         favorável         à         aprovação         do         relatório         parcial         da         bolsista         do         programa

PNPD/CAPES         Andrea         Bayerl         Mongim,         referente         às         atividades         desenvolvidas         no

período         de         01/04/2016         a         01/04/2017.         Após         leitura         do         parecer         a         relatora         propôs         a

aprovação         do         relatório.         Relator(a):         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Pedido         de         prorrogação         de         prazo         para         defesa

da         discente         Maria         Sampaio         do         Nascimento         por         2         (dois)         meses.         A         discente         solicitou,         com

anuência         do         orientador,         2         (dois)         meses         adicionais         de         prorrogação         de         prazo,         a         partir         do

dia         31/08/2017,         justificando         que         está         em         fase         de         finalização         dos         capítulos         2         e         3,

revisando         metodologia         e         selecionando         fotografias         que         serão         usadas         na         dissertação.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Pedido         de         prorrogação         de         prazo

para         defesa         da         discente         Marianne         Malini         de         Lima         por         1         (um)         mês.         A         discente         solicitou,

com         anuência         da         orientadora,         1         (um)         mês         adicional         de         prorrogação         de         prazo,         a         partir         do

dia         03/08/2017,         justificando         motivo         de         doença.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         7:         Homologação         da         banca         de         qualificação         da         discente         Bianca         de         Jesus         Silva.         A

presidente         apresentou         aos         demais         a         composição         da         banca         de         qualificação         composta         pela

orientadora         Profa.         Eliana         Santos         Junqueira         Creado         e         pelas         examinadoras         titulares         Profa.

Aline         Trigueiro         Vicente         (interna)         e         Profa.         Lucia         da         Costa         Ferreira         (Unicamp),         e         pela

examinadora         suplente         externa         Profa.         Daniela         Zanetti         (POSCOM/UFES).         O         exame         será

realizado         no         dia         01/08/2017         às         14h.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8
:         Homologação         da         banca         de         defesa         da         discente         Marinanne         Malini         de         Lima.         A         presidente

apresentou         aos         demais         a         composição         da         banca         de         defesa         de         dissertação         composta         pela

orientadora         Profa.         Euzeneia         Carlos         do         Nascimento         e         pelos         examinadores         titulares         Prof.

Fábio         Gouveia         (Departamento         de         Comunicação         Social/UFES)         e         Profa.         Marisa         Von

Bulow         (UNB).         A         defesa         será         realizada         no         dia         31/08/2017         às         14h.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         9:         Situação         de         desligamento         do         discente         Breno         Vinícius

Silva.         A         Coordenadora,         Profa.         Maria         Cristina         relatou         que         o         discente         Breno         Vinícius

Silva,         ingressante         em         02         de         março         de         2015         e         com         prazo         limite         para         defesa         extendido         até

30         de         agosto         de         2017,         até         o         momento         não         apresentou         requerimento         de         defesa         nem         novo

pedido         de         prorrogação.         Após         o         relato         propôs         ao         Colegiado         o         desligamento         do         discente,

devendo         o         mesmo         ser         notificado         por         mensagem         de         e-mail         e         correspondência,         do         prazo

de         15         dias         corridos         para         apresentação         de         defesa         por         escrito         na         Secretaria.         Após

transcorrido         o         prazo,         não         havendo         manifestação         de         defesa,         o         aluno         será         desligado         do

PGCS.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         10:         Pedido         de         troca         de

orientação         do         discente         Elvis         Moreira         Xavier.         A         Coordenadora         apresentou         o         pedido         do

discente         de         alteração         da         orientadora         atual,         Profa.         Marta         Zorzal,         para         a         orientação         do

Prof.         Sandro         José         da         Silva.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         11:

Pedido         de         troca         de         orientação         da         discente         Diovana         Renoldi         Vieira.         A         Coordenadora

apresentou         o         pedido         da         discente         de         alteração         da         orientadora         atual,         Profa.         Adélia

Miglievich,         para         a         orientação         da         Profa.         Marta         Zorzal.         Decisão:         Aprovado(a)         por
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unanimidade.         PAUTA         12:         Pedido         de         troca         de         orientação                  e         coorientação         do         discente

Renan         de         Almeida         Tomasi.         A         Coordenadora         apresentou         o         pedido         do         discente         de

inversão         das         posições         atuais         dos         Professores         Marta         Zorzal         e         Paulo         Araújo,         passando         a

primeira         de         orientadora         a         coorientadora,         e         o         segundo         de         coorientador         para         orientador.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         13:         Lançamento         de         notas         da

disciplina         PGCS-9103         -         Teoria         Política,         ministrada         em         2017/1         pelo         Professor         Paulo

Magalhães.         A         Coordenadora         relatou         que,         devido         ao         afastamento         por         motivo         de         doença

do         Prof.         Paulo         Magalhães,         responsável         pela         disciplina         Teoria         Política         no         semestre

2017/1,         e         pela         necessidade         do         lançamento         das         notas         dos         alunos         para         finalização         dos

trabalhos         no         período,         a         mesma         acordou         com         os         discentes         que         todos         receberão         nota         9.0

(nove)         na         disciplina,         o         que         poderá         ser         reavaliado         posteriormente         quando         do         retorno         do

Professor         Paulo         às         atividades         acadêmicas.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         14:         Alteração         do         número         de         exemplares         da         dissertação         exigidos         para

solicitação         de         diploma.         A         Coordenadora         propôs         que,         ao         invés         da         entrega,         pelo         discente

concluinte,         de         04         (quatro)         exemplares         da         dissertação         em         capa         dura         no         momento         de

solicitação         do         diploma,         passem         a         ser         exigidos         apenas         02         (dois),         sendo         01         (um)         para         a

Biblioteca         Central         e         01         (um)         para         a         Biblioteca         Setorial.         Tal         mudança         será         realizada

também         no         Regimento         a         ser         alterado.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA
15:         Alteração         do         Regimento.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         16:         Pedido         de

cancelamento         de         matrícula         nas         disciplinas         Teoria         Política         e         Tópicos         Avançados         em

Antropologia         I         pelo         discente         Gabriel         Keller         Franci.         A         Coordenadora         apresentou         o

pedido         do         discente         de         cancelamento         das         disciplinas         Teoria         Política         e         Tópicos

Avançados         em         Antropologia         I,         que         justificou         alegando         motivo         de         doença         e         outros

particulares.         A         justificativa         foi         endossada         pela         orientadora         do         discente,         Profa.         Aline

Trigueiro,         que         relatou         que         o         discente         vem         apresentando         evidências         de         que         terá

condições         para         se         submeter         ao         exame         de         qualificação         em         agosto         de         2017.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         17:         Emissão         de         cartas         de         aceite         para         candidatos

estrangeiros         do         PEC-PG/CAPES.         A         Coordenadora         relatou         que         três         candidatos

estrangeiros         de         Cabo         Verde         a         contactaram         solicitando         cartas         de         aceite         do         PGCS         para         se

inscrerem         no         PEC-PG/CAPES         2017         e         propôs         ao         Colegiado         a         emissão         das         cartas,         nas

quais         serão         indicados(das)         como         orientadores(as)         aqueles(as)         docentes         com         afinidade

pelos         temas         de         pesquisa         informados         pelos         candidatos,         sendo         neste         momento         as

professoras         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal,         e         outro(a)         ainda         a         ser         defefinido(a).         A

Professora         Cristiana         Losekann         alertou         aos         presentes         que         o         Regimento         Interno         deverá         ser

alterado         para         que         possa         ser         inserido         texto         sobre         a         disponibilização         de         vagas         específicas

para         programas         que         atendam         candidatos         estrangeiros.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         18:         Solicitação         da         Professora         Euzeneia         de         aprovação         de         uso         do

PROAP         para         custeio         de         duas         diárias         internacionais.         A         Professora         Maria         Cristina

relembrou         aos         presentes         que         o         valor         da         verba         PROAP         destinada         ao         PGCS         em         2017         foi

de         R$         9.900,00         (nove         mil         e         novecentos         reais)         e         que         ficou         acordado         no         início         do         ano         que

cada         professor         teria         direito         ao         uso         de         R$         800,00         (oitocentos         reais),         sendo         que         à         época

não         haviam         sido         credenciados         os         Professores         Marcelo         Martins         e         Andréa         Osorio.         Após,

relatou         que         a         Profa.         Euzeneia         participou         de         um         congresso         internacional,         tendo         solicitado
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duas         diárias         internacionais,         num         valor         total         de         U$         460,00         (quatrocentos         e         sessenta

dólares),         o         que         foi         negado         pela         Coordenação,         que         concedeu-lhe         apenas         uma         diária,         no

valor         de         U$         230,00         (duzentos         e         trinta         dólares);         relatou         que         a         Profa.         Euzeneia         então

solicitou         que         passasse         pela         aprovação         do         Colegiado         o         pedido         de         recebimento         do         valor

correspondente         a         mais         uma         diária         num         pedido         futuro         de         ajuda         de         custo         ou         reembolso,

tendo         em         vista         que         não         é         previsto         no         SCDP         pagamento         de         diária         de         período         retroativo.

Decisão:         NÃ£o         aprovado(a).         PAUTA         19:         Proposta         de         redistribuição         dos         valores

remanescentes         da         verba         PROAP         no         exercício         2017         entre         os         docentes         do         PGCS.         Após

discussão         do         item         de         pauta         anterior,         a         Professora         Euzenéia         propôs         que         seja         realizado         um

levantamento         dos         pedidos         de         apoio         financeiro         que         cada         docente         irá         realizar         no         exercício

a         fim         de         que         se         possa         verificar         se         haverá         saldo         residual         a         ser         redistribuído.         A         Professora

Maria         Cristina         complementou         propondo         que,         ao         final         do         levantamento         e         tendo         sido

contemplados         os         pedidos         novos,         que         sejam         redistribuídos         os         valores         remanescentes         a

docentes         que         já         utilizaram         sua         cota         de         R$         800,00         (oitocentos         reais)         e         necessitam         de         mais

apoio         financeiro,         tal         como         a         Professora         Euzeneia.         A         proposta         foi         aprovada         com         a

ressalva         de         que         aqueles         docentes         que         não         desejem         utilizar         sua         cota         no         exercício         2017,

poderão         repassar         o         valor         do         auxílio         para         o         uso         de         seus         orientandos         na         forma         de

reembolsos         e         ajudas         de         custo,         até         o         limite         estabelecido         de         R$         800,00         (oitocentos         reais).

Os         Professores         Marcelo         Martins         e         Andréa         Barbosa         relataram         que         não         pretendem

solicitar         auxílio         no         exercício.         Aprovada         a         redistribuição         em         caso         de         sobra         após         o

levantamento         da         previsão         de         solicitações         no         exercício         2017;         e         aprovado         o         repasse         da

cota         de         verba         do         professor         para         seus         orientandos         até         o         limite         inicial         previsto         de

R$800,00.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         20:         Registro         da         disciplina

Estudos         Dirigidos         II         no         SAPPG.         A         Coordenadora         relatou         aos         presentes         que,         apesar         de

estar         registrada         apenas         a         disciplina         Estudos         Dirigidos         I         no         SAPPG,         foi         aprovado         em

reunião         anterior         (data         desconhecida)         do         Colegiado         a         criação         da         disciplina         optativa

Estudos         Dirigidos         II.         Após         o         relato,         propôs         o         registro         no         SAPPG         da         disciplina         Estudos

Dirigidos         II,         com         carga         horária         30         e         2         créditos.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         21:         Elaboração         da         proposta         de         criação         do         Doutorado.         A         Profa.         Cristiana

Losekann         relatou         que         realizou         estudo         sobre         as         regras         para         preenchimento         da         proposta         de

criação         do         Doutorado         a         partir         do         APCN/CAPES         em         Sociologia.         Relatou         que         é

necessário         ter         12         docentes         permanentes         com         orientações         de         dissertações         já         concluídas         e

rigorosamente         distribuídos         entre         as         03         áreas         (Sociologia,         Antropologia         e         Ciência

Política),         com         pelo         menos         04         (quatro)         anos         de         atividades         de         pesquisa         comprovada         e

publicações         qualificadas         nos         últimos         4         anos.         Após,         propôs         que         se         aguarde         a         divulgação

da         nota         da         avaliação         quadrienal         que         será         divulgada         em         setembro         e,         sendo         a         mesma         nota

4,         sejam         iniciados         os         trabalhos         para         apresentação         da         submissão         de         APCN         Doutorado         em

2018.         Adicionalmente,         a         Profa.         Cristiana         solicitou         sua         saída         da         comissão         responsável

pela         elaboração         da         proposta.         Relator(a):         Cristiana         Losekann.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         22:         II         Seminário         de         Ciências         Sociais         PGCS-UFES         2017.         A

Pós-doutoranda         Domitila         Costa         relatou         o         andamento         dos         trabalhos         para         a         realização         do

seminário;         relatou         que,         devido         ao         licenciamento         do         Coordenador         do         evento,         Prof.         Paulo

Magalhães,         o         mesmo         foi         substituído         pela         Profa.         Márcia         Barros;         relatou         que         as         datas         do
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seminário         foram         alteradas         para         os         dias         21,         22         e         23         de         novembro;         relatou         que         apenas         os

alunos         do         PGCS         poderão         participar         com         apresentação         de         trabalhos         e         demais         como

ouvintes.         A         Profa.         Maria         Cristina         informou         que         é         possível         o         pagamento         -         com         verba

proveniente         do         pagamento         das         inscrições         de         alunos         especiais         -         de         passagens         e         diárias

para         um         convidado         externo         que         venha         de         uma         capital         da         região         Sudeste.         As         Professoras

Eliana         Creado         e         Aline         Trigueiro         sugeriram         que         se         faça         também         um         convite         ao         Prof.

Renzo         Taddei,         da         Unifesp,         e         informaram         que         é         possível         o         custeio         das         passagens         e

diárias         do         mesmo         com         verba         de         projeto         registrado         na         PROEX.         A         pós-doutoranda

Andrea         Bayerl         informou         sobre         pesquisadora         do         IBGE         que         manifestou         interesse         em

participar         de         atividade         no         PGCS.         Relator(a):         Domitila         Costa         Cayres.         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,         03         de         agosto         de         2017.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro Aline Trigueiro Vicente

Andrea Bayerl Mongim Catia Regina Milli

Cristiana Losekann Domitila Costa Cayres

Eliana Santos Junqueira Creado Igor Suzano Machado

Marcelo Martins Vieira Marta Zorzal e Silva
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Osvaldo Martins de Oliveira Sandro Jose da Silva

Emissão: 15/10/2020 13:54:40 Página 6/6


