
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SEXTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         22/09/2017.

Aos         vinte         e         dois         dias         do         mês         de         setembro         do         ano         de         dois         mil         e         dezessete,         às         nove         horas

e         zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         109,         Prédio         Bárbara         Weinberg         a         Sexta         Sessão

Ordinária         do(a)         Programa         de         Pós-graduação         em         Ciências         Sociais         da         Universidade

Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Eliana         Santos         Junqueira

Creado         (Presidente),         ,         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,

Catia         Regina         Milli,         Domitila         Costa         Cayres,         Igor         Suzano         Machado,         Marta         Zorzal         e         Silva

e         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         e         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Cristiana

Losekann,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues         e         Sandro         Jose         da         Silva.         Havendo         número

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

INFORME         1:         Necessidade         de         Docentes         e         Discentes         de         Atualizarem         Informações         para

CAPES.         Necessidade         de         Vincular         Produção         com         Projeto/?�rea/Linhas         de         Pesquisa.

Professores         podem         solicitar         suporte         do         servidor         Levi         Nunes,         da         SIP,         para         revisão         de

dados.         INFORME         2:         Avaliação         do         PGCSO         pela         CAPES.         Programa         Obteve         nota         4.

Recomendação         extraída         da         ficha         de         avaliação:         "Sugere-se         a         melhor         adequação         do         corpo

docente         aos         parâmetros         estabelecidos         pela         área         para         os         programas         de         Ciências         Sociais,

com         distribuição         equitativa         entre         as         áreas         de         ciências         sociais.         É         necessários         ainda         que         os

professores         permanentes         ampliem         a         produção         qualificada         em         periódicos         e         livros.".

INFORME         3:         Andamento         do         Processo         Seletivo.         A         comissão         do         processo         seletivo

informou         que         se         reunirá         na         presente         data         para         dar         prosseguimento         aos         trâmites         da

seleção.         O         professor         Igor         Suzano         informou         que         foram         39         inscritos.         INFORME         4:

Andamento         do         Seminário.         A         coordenadora         deu         a         palavra         a         pós-doc         Domitila         Costa         e         a

representante         discente         Cátia         Regina         para         informarem         sobre         o         andamento         do         Seminário.

O         Seminário         ocorrerá         nos         dias         21,         22         e         23         de         novembro.         Foi         informado         que         ainda         está

em         aberto         a         composição         da         mesa         de         abertura.         A         professora         Euzeneia         Carlos         ofereceu-se

a         contactar         um         colega         estrangeiro,         da         Universidade         de         Miami,         da         área         de         Ciências

Políticas,         para         checar         a         disponibilidade         de         composição         da         banca         do         seminário,         já         que

estará         no         estado         com         recursos         próprios,         e         posteriormente,         comunicar         aos         organizadores.

Determinou-se         a         obrigatoriedade         da         participação         dos         bolsistas         e         a         cobrança         de         taxa         de

inscrição         no         valor         de         R$         20,00.         INFORME         5:         Projeto         FAPES         para         Pedido         de         Bolsas.         A

professora         Eliana         Creado         informou         que         o         Edital         da         FAPES         está         aberto         e         que         serão

requeridas         6         cotas         disponíveis         apenas         para         alunos         ingressantes         em         2017,         conforme

regras         da         Fundação.         Assim,         os         alunos         da         fila         de         espera         não         poderão         ser         contemplados

por         essa         via.         Ainda         foi         informado         sobre         a         cota         de         bolsa         CAPES         disponível         que         será

encaminhada         ao         próximo         da         lista         em         reunião         da         Comissão         de         Bolsas.         INFORME         6:

Inclusão         de         Informe:         Convite         ao         PGCSO         para         entrar         na         Rede.         A         professora         Adelia

Maria         informou         que         recebeu         um         convite         de         uma         colega         estrangeiro         para         que         o         Programa
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entrasse         na         "Rede",         com         sede         no         Canadá,         com         ideia         de         se         aproximar         de         projetos         comuns

e         intensificar         a         internacionalização.         O         colegiado         achou         necessário         que         a         professora

Adelia         encaminhe         o         convite         e         maiores         informações         para         decisão         sobre         a         adesão         do

PGCSO.         PAUTA         1:         Aprovação         da         Ata         da         5ª         Reunião         Ordinária         do         Colegiado         do

PGCSO.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         Aprovação         da         ata         da         3ª

Reunião         Extraordinário         do         Colegiado         do         PGCSO.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         3:         Eleição         de         Membros         Para         a         Composição         da         Comissão         de

Bolsas.         Foram         indicados         e         aprovados         pelo         colegiado         os         nomes         dos         professores         doutores

Eliana         Santos         Junqueira         Creado         (Presidente),         Elaine         de         Azevedo         (membro         efetivo)         e

Osvaldo         Martins         de         Oliveira         (membro         suplente)         e         do         discente         Ayrton         Gusmão         Neto

para         compor         a         Comissão         de         Bolsas         do         Programa.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         4:         Recomposição         da         Comissão         de         (re/des)credenciamento.

Composição         atual:         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Euzeneia         Carlos         do         Nascimento         e

Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Substituição         da         Professora         Eliana         S.         J.         Creado         pela

Professora         Andréa         Osório.         Indicação         da         professora         Euzeneio         como         presidente.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Recomposição         da         Comissão         Gestora.

Substituição         da         Professora         Eliana         S.         J.         Creado         pelo         Professor         Igor         Suzano         Machado         e

Indicação         de         Novo         Membro.         Após         deliberação,         foi         aprovado         o         ingresso         do         professor

Igor         e         reforçada         a         necessidade         de         adição         de         novo         membro         em         reunião         posterior.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Verba         Proap.         Apresentação         dos

Pedidos         do         Professores.         A         coordenadora         reforçou         a         necessidade         de         cumprimento         dos

prazos         estabelecidos         pela         PRPPG         para         envio         de         previsão         de         gastos         para         realização         de

empenho         (16/10)         e         para         envio         dos         pedidos         de         diárias,         passagens,         ajuda         de         custo         (20         dias

de         antecedência).         Apenas         os         reembolsos         podem         ser         solicitados         após         a         realização         do

evento.         Os         pedidos         de         passagem         e         diária         a         serem         utilizadas         em         2017         devem         ser

encaminhados         até         03/11         e         pedidos         de         reembolso         e         ajuda         de         custo         referentes         a         2017,         até

31/11.         Os         docentes         devem         reverter         o         valor         individual         estipulado         em         números         de         diárias.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         Comissão         de         Estudos         para         a

Criação         de         Curso         de         Doutorado.         Necessidade         de         Indicação         de         Novo         Membro.         Foi

informada         a         atual         comissão:         professoras         Adélia         Maria         e         Cristiana         Losekann         e         professor

Sandro         Silva.         Com         o         afastamento         da         professora         Cristiana,         a         professora         Euzeneia         Carlos

a         substituirá         completando         a         comissão.         Foi         decidido         que         a         comissão         contará         ainda         com         a

colaboração         dos         professores         Osvaldo         Martins,         Marta         Zorzal         e         Antonia         Colbari.         A

comissão         se         reunirá         com         o         objetivo         de         submeter         a         proposta         do         curso         de         doutorado         em

Ciências         Sociais         até         dia         31/10         e         contactará         outras         Universidades         com         projeto         já

aprovado         para         embasamento.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:

Necessidade         de         Revisão         de         Pontos         Confusos         do         Regimento         do         PGCSO.         O         colegiado

discutiu         a         respeito         de         diversos         pontos         confusos         verificados         no         Regimento         Interno         do

Programa.         O         professor         Igor         Suzano         se         propôs         a         ajudar         na         estruturação         do         documento,

com         colaboração         da         pós-doc         Domitila         e         do         professor         Paulo         Magalhães.         A         coordenadora

se         comprometeu         a         consultar         o         professor         Marcelo         Vieira         sobre         a         possibilidade         de         auxílio

na         atividade.         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,         Debora
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Sissa         Ferreira         Pimentel,         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,         22         de         setembro         de         2017.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro Antonia de Lourdes Colbari

Catia Regina Milli Domitila Costa Cayres

Igor Suzano Machado Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira
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