
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         OITAVA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         14/12/2017.

Aos         catorze         dias         do         mês         de         dezembro         do         ano         de         dois         mil         e         dezessete,         às         nove         horas         e

zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         de         Reuniões         BW         a         Oitava         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),         Andrea

Barbosa         Osorio         Sarandy,         Catia         Regina         Milli,         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Igor

Suzano         Machado,         Marcelo         Martins         Vieira,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal         e

Silva,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         e         Paulo         Magalhaes         Araujo,         com         a(s)         ausência(s)

justificada(s)         de         ,         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Aline         Trigueiro         Vicente,         Cristiana

Losekann,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues         e         Sandro         Jose         da         Silva,         e         com         a(s)

ausência(s)         de         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Carlos         Nazareno         Ferreira         Borges,         Daniela

Cristina         Neves         de         Oliveira         e         Elaine         de         Azevedo.         Havendo         número         legal         de         membros

presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         PAUTA         1:         Homologação

da         solicitação         de         prorrogação         de         defesa         de         dissertação         de         Evelyn         Camila         da         Silva

Pinheiro         e         de         Raquel         Lucena         Paiva..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         2:

Homologação         da         solicitação         de         defesa         de         dissertação         das         discentes         Evelyn         Camila         da

Silva         Pinheiro,         Carolina         Cyrino,         Luana         Trindade         e         de         Raquel         Lucena         Paiva..         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         3:         Foi         esclarecido         que         há         várias         pequenas         questões         confusas

no         regimento         do         Programa         que         necessitavam         de         alteração         urgente.         A         proposta         feita         pela

Comissão         responsável         pela         análise,         composta         pelos         professores         Igor         Suzano,         Marcelo

Vieira         e         Paulo         Magalhães         sugere         que         sejam         alteradas         no         presente         momento         somente         as

questões         consideradas         mais         urgentes         e         que         outras         questões         de         fundo         sejam         discutidas

em         reunião         extraordinária         do         PGCS,         a         ser         realizada         em         março.         Foram         propostas         as

seguintes         alterações:         1)         a         disciplina         Estudos         Dirigidos         passa         a         ser         optativa;         2)         Os

pedidos         de         prorrogação         devem         ser         feitos         para         2         meses         e         renovados         para         mais         dois

meses,         ficando         passível         de         solicitação         de         mais         2         meses         para         casos         excepcionais;         3)

retirar         do         texto         a         expressão         áreas         afins         para         inscrição         no         edital         de         mestrado,         sendo

aberta         a         seleção         a         aluno         de         qualquer         graduação;         4)         Deve         ser         incluído         no         texto         que         o

prazo         de         cancelamento         de         matrículas         é         aquele         estabelecido         regularmente         pela         PRPPG,

devendo         o         aluno         observar         o         calendário         da         Secretaria;                  5)         o         nome         do         orientador         e         do

co-orientador         têm         de         ser         homologados         pelo         Colegiado         do         Programa;         6)         A         troca         de

orientador         tem         de         ser         homologada         pelo         Colegiado         do         Programa;         6)         O         prazo         de

qualificação         é         ao         final         do         terceiro         semestre,         caso         o         aluno         não         consiga         atender         à

exigência         deve         solicitar         prorrogação,         com         justificativa         assinada         também         pelo         orientador,

por         mais         2         meses.         O         não         cumprimento         desta         regra         implica         na         primeira         reprovação         do

aluno.         Caso         não         cumpra         em         novo         prazo,         implica         em         reprovação         definitiva         e         exclusão         do

curso..         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         4:         Sobre         planejamento         para         nova         gestão:
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Ficam         mantidas         as         indicações         das         professoras         Eliane         Creado,         como         Coordenadora         do

PGCS,         e         Adelia         Miglievich-Ribeiro,         como         Coordenadora         Adjunta,         para         o         próximo

biênio,         devendo         ser         feita         eleição         oficial         em         reunião         no         próximo         semestre..         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         5:         Parecer         de         Recredeciamento.         A         comissão         de

credenciamento         e         recredenciamento         do         PGCS         composta         pelas         professoras         Adélia

Miglievich-Ribeiro,         Andréia         Osório,         Eliana         Creado         e         Euzinéia         Carlos         após         análise         dos

currículos         lattes         dos         professores         permanentes         e         colaboradores         do         PGCS         e         das         normas         do

PGCS         sugeriu         que         as         professoras         Márcia         Barros         Ferreira         Rodrigues         e         Marta         Zorzal         e

Silva         sejam         desvinculadas         provisoriamente         do         quadro         permanentes         e         vinculadas         ao

quadro         de         colaboradoras.         A         mudança         da         professora         Márcia         B.         F.         Rodrigues         decorre         de

uma         compreensão         de         que         ela         não         atendeu         aos         quesitos         referentes         ao         envolvimento         com

o         programa,         estando         ausente         de         atividades.         A         mudança         da         professora         Marta         está

relacionada         ao         fato         dela         não         cumprir         produção         bibliográfica         em         2017.         Sugeriram

também         que         a         professora         Patrícia         Pavesi,         tendo         em         vista         a         publicação         de         um         artigo         B3,

seja         vinculada         ao         quadro         de         permanente         e         desvinculada         do         quadro         de         colaboradora.         Por

fim,         informa         que         a         professora         Celeste         Ciccarone         solicitou         provisoriamente         desligamento

do         PGCS,         até         que         esta         possa         conseguir         restabelecer         a         produção         mínima         exigida         pelas

normas         do         Regimento.         Aberta         a         discussão         pública         a         professora         Marta         Zorzal         e         Silva

solicitou         a         palavra         e         justificou         que         ela         está         com         3         artigos         sendo         finalizados,         participou

de         eventos         nacionais         e         internacionais         com         publicação         em         Anais         e         que         tem         se         dedicado         a

funções         que         são         qualitativamente         avaliadas         pela         Capes,         considerando         que         não         é         justo         o

desligamento         dela.         Questionou         inclusive         o         fato         de         não         ser         todos         os         professores

permanentes         do         Programa         que         publicaram         conforme         o         regimento.         Pede         inclusive         que

seja         reavaliado         o         regimento         segundo         diferentes         atividades         para         que         o         recredenciamento

não         esteja         exclusivamente         vinculado         a         produção         bibliográfica.         A         professora         Andreia

sugeriu         a         revisão         do         regimento,         em         acordo         com         a         solicitação         da         professora         Marta

Zorzal.         O         professor         Igor         Suzano         também         se         colocou         contrário         ao         parecer         acerca         da

professora         Marta         Zorzal         e         Silva         e         esclarece         que         é         importante         pensar         no         coletivo.         A

professora         Eliana         defendeu         o         parecer         da         Comissão         esclarecendo         a         importância         da

produção         para         as         normas         de         manutenção         do         Programa         especialmente         no         momento         em

que         o         PGCS         se         tornou         um         programa.         O         professor         Paulo         Magalhães         sugere         que         a

avaliação         seja         bianual.         A         professora         Maria         Cristina         Dadalto         discorda         desta         proposta

tendo         em         vista         que         a         anualidade         da         avaliação         permite         aos         professores         do         programa

discutir         a         produção         coletiva         e         ao         mesmo         tempo         obter         um         retrato         do         programa.         O

professor         Marcelo         apoiou         a         proposta         do         professor         Paulo         Magalhães         de         tornar         o         processo

bianual.         O         professor         Osvaldo         apontou         a         contradição         entre         a         exigência         de         produção

individual         da         Capes         e         a         necessidade         de         coletividade.         A         professora         Eliana         esclareceu         que

as         sugestões         contidas         no         parecer         dos         quatro         professores         está         relacionada         a         uma         leitura

continuada         do         lattes         de         todos         envolvendo         os         anos         de         2016         e         2017,         verificando         a

tendência         da         atividade         de         todos.         Esclareceu         também         a         importância         da         produção

bibliográfica         na         avaliação         Capes.         A         professora         Cristina         Dadalto         reforçou         a         análise         da

professora         Eliana         Creado         mostrando         a         todos         o         extrato         da         avaliação         webqualis         do

Sucupira         para         o         ano         de         2017.         Nele         constam         20         publicações,         envolvendo         produções         de
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professores         e         de         alunos.         Há         produções         sem         qualis,         B5,         B4,         B3,         B1,         A2         e         A1.         Os         livros

não         são         avaliados         neste         extrato.         Questão         que         foi         ressaltada         pela         professora         Eliana,         pois

somente         após         avaliação         do         Comitê         da         Capes,         que         no         quadriênio         2013-2016         aconteceu

apenas         duas         vezes,         foi-se         informado         a         pontuação         obtida         pelas         publicações.         A         professora

M.         Cristina         inclusive         ressaltou         que         o         Comitê         de         Sociologia         não         avalia         bem         produções

coletivas,         inclusive         produções         com         alunos         cujo         primeiro         autor         é         o         aluno,         não         pontua

para         o         professor.         Tendo         estas         questões         colocadas         passou-se         a         deliberação.         1)         Mudança

de         vínculo         da         professora         Márcia         Barros         F.         Rodrigues         de         permanente         para         colaboradora.

Decisão:         homologada.         2)         Mudança         de         vínculo         da         professora         Marta         Zorzal         e         Silva         de

permanente         para         colaboradora         Decisão:         negada.         3         )         Mudança         de         vínculo         da         professora

Patrícia         Pavesi         de         colaboradora         para         permanente         Decisão:         homologada.         Desligamento

da         professora         Celeste         Ciccarone.         Decisão:         homologada..         Decisão:         Homologado(a).

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

encerrada         a         sessão,         e         eu,         Antonio         Martins         Barros         Netto,         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,         14         de         dezembro         de         2017.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Andrea Barbosa Osorio Sarandy

Catia Regina Milli Eliana Santos Junqueira Creado

Igor Suzano Machado Marcelo Martins Vieira

Maria Cristina Dadalto Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira Paulo Magalhaes Araujo
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