
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         TERCEIRA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         08/05/2018.

Aos         oito         dias         do         mês         de         maio         do         ano         de         dois         mil         e         dezoito,         às         nove         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         109         -         Sala         de         Reuniões         do         PGCS         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),         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Domitila         Costa         Cayres,         Elaine         de

Azevedo,         Igor         Suzano         Machado,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Paulo

Magalhaes         Araujo,         Rayane         Marinho         Rosa         e         Sandro         Jose         da         Silva,         com         a(s)         ausência(s)

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

Trigueiro         Vicente,         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:         Situação         da         aluna         Julia         Silva         Castro.         A         presidente         informou

que         a         discente         Julia         Silva         de         Castro,         orientanda         da         profª         Cristiana         Losekan,         está         com         o

prazo         a         encerrar         para         a         defesa.         Em         contato         com         a         aluna,         esta         se         comprometeu         a

protocolar         o         requerimento         de         defesa         na         SIP         até         o         dia         11/05/2018.         A         discente         foi

advertida         que         após         esse         prazo         não         será         possível         a         defesa         e         que         será         enviada

correspondência         informando-a         sobre         o         possível         desligamento         com         prazo         para         recurso         .

INFORME         2:         Conclusão         do         pós-doc         de         Domitila         Costa         Cayres.         A         bolsista         de         pós-doc

Domitila         Cayres         informou         aos         presentes         que         encerra         o         seu         pós-doc         no         PGCS         em

31/05/2018         e         comunicou         sobre         sua         aprovação         no         processo         seletivo         do         Instituto         Jones

Santos         Neves,         onde         iniciará         novas         atividades         no         dia         01/06/2018         .         INFORME         3:

Agendamento         de         bancas         de         defesa         virtual.         A         presidente         solicitou         que         os         agendamentos

para         as         defesas         virtuais         sejam         feitas         com         a         maior         antecedência         possível,         acima         do         prazo

protocolar         que         a         SIP         exige         que         é         de         30         dias,         tendo         em         vista         a         grande         demanda         dos

programas         para         agendamento         de         defesa         nesta                  modalidade         .         INFORME         4:         A         presidente

comunicou         que         está         sendo         providenciado         o         pagamento         da         fatura         da         Anpocs         referente         a

anuidade         de         2018         .         PAUTA         1:         Projeto         de         criação         do         doutorado         do         PGCS.         A         profª.

Marta         Zorzal         apresentou         em         slides         a         estrutura         curricular         de         doutorado         de         outras

universidades         e         foram         apresentadas         algumas         propostas         para         o         curso         no         PGCS.         A         profª

Marta         sugeriu         que         os         professores         do         programa         contribuam         na         revisão         das         ementas         e

atualizem         as         bibliografias         das         disciplinas         para         serem         anexadas         no         projeto         a         ser         entregue

na         PRPPG.         Os         professores         Igor,         Paulo,         Marcelo         e         Sandro         foram         designados         para

realizar         o         levantamento         das         disciplinas         do         mestrado         e         fazer         os         ajustes         necessários         de

forma         que         sejam         criadas         novas         disciplinas         para         o         doutorado,         como         as         disciplinas         de

Política,         Antropologia         e         Sociologia,         indicando         as         respectivas         cargas         horárias         (30         h,         45

h,         60         h).         O         resultado         desse         levantamento         deverá         ser         encaminhado         para         a         profª         Marta

Zorzal         e         Andréa         Sarandy         até         o         dia         16/05/18.         Em         relação         ao         cumprimento         dos         créditos,         o
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colegiado         fixou         que         os         créditos         no         doutorado         sejam         cumpridos         em         até         24         (vinte         e

quatro)         meses.         Em         relação         as         disciplinas         optativas         estas         devem         ficar         nas         áreas         afins.         A

presidente         citou         que         os         alunos         do         curso         de         História         entregam         no         término         do         primeiro

ano         um         capítulo         teórico         escrito,         tendo         o         aval         do         orientador,         sugeriu         que         adotasse         esse

procedimento         no         doutorado         do         PGCS,         como         forma         de         incentivar         o         discente         a         cumprir         o

cronograma         do         doutorado.         Ao         final         a         professora         Marta         Zorzal         sintetizou         o         que         foi

discutido         na         reunião         para         a         elaboração         da         estrutura         curricular         do         doutorado,         as

disciplinas         obrigatórias         a         serem         criadas         serão         a         de         Teoria         e         Metodologia         Sociológica,

Teoria         e         Metodologia         Política         e         Teoria         e         Metodologia         Antropológica,         as         optativas

devem         estar         vinculadas         as         linhas         de         pesquisa,         seminário         de         dissertação/tese,         exame         de

qualificação         e         defesa         de         tese.         A         professora         Marta         Zorzal         solicitou         que         fosse         definida         a

data         para         a         próxima         reunião         para         apreciação         do         projeto,         foi         decidido         que         será         no         dia

22/05/18.         Relator(a):         Marta         Zorzal         e         Silva.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade

Será         apresentado         o         projeto         estruturado         na         próxima         reunião         do         programa.         PAUTA         2:

Solicitação         de         prorrogação         de         defesa         do         discente         Luiz         Carlos         da         Silva         Filho         por         6         (seis)

meses.                  O         motivo         informado         no         requerimento         entregue         pelo         aluno         cita         que         no         segundo

semestre         de         2017         ele         interrompeu         as         atividades         do         mestrado         (trancamento)         por

problemas         pessoais         que         afetaram         sua         saúde,         bem         como         sua         produtividade.         Após         leitura

pela         presidente         e         alguns         debates         foi         aprovado         pelo         colegiado         a         prorrogação         por         4

(quatro)         meses         a         partir         de         04/03/2018.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade

Aprovado         pelo         colegiado.         PAUTA         3:         Solicitação         de         aproveitamento         de         disciplinas         pelo

discente         Caio         Ruano         da         Silva.         O         aluno         solicita         a         apreciação         do         colegiado         em         relação         ao

aproveitamento         das         disciplinas         de         Metodologia         do         Ensino         Superior,         código         PPGE         -

5018,         4         créditos,         carga         horária         de         60         horas,         cursada         no         Programa         de         Pós-Graduação         em

Educação         e         Teoria         das         Organizações,         código         PADM         -         9004,         4         crédigos,         carga         horária

de         60         horas,         cursada         no         Programa         de         Pós-graduação         em         Administração,         ambas         cursadas

na         UFES.         Informa         ainda         no         documento         que         solicita         o         aproveitamento         como         optativas         no

PGCS         e         estão         em         consonância         com         o                  regimento         do         programa.         A         presidente         solicitou

que         o         professor         Paulo         Magalhães         seja         o         parecerista         e         que         a         votação         seja         realizada

virtualmente         pelo         colegiado.         Decisão:         Retirado(a)         Foi         retirado         da         pauta         para         ser

apreciado         por         um         parecerista,         foi         designado         o         prof.         Paulo         Magalhães.         PAUTA         4:         A

presidente         informou         sobre         o         requerimento         de         credenciamento         de         coorientação         da

professora         Patrícia         Pereira         Pavesi         para         sua         orientanda         Isadora         Rocha         Lyrio         .         Relator(a):
Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovado         pelo

colegiado.         PAUTA         5:         Situação         de         desligamento         do         aluno         Gabriel         Keller         Franci.         A

presidente         relatou         o         envio         da         correspondência         para         o         aluno         Gabriel         Keller         Franci         para         se

manifestar         sobre         sua         situação         junto         ao         programa,         tendo         em         vista         que         foi         reprovado         nas

disciplinas         Teoria         Sociológica         e         Estado         Sociedade         e         Políticas         Públicas         nos         semestres         de

2016/2         e         2017/2         e         que         não         foi         possível         a         entrega         pelos         correios         em         razão         do         aluno         não

residir         naquele         endereço,         conforme         está         atestado         no         documento         e         apresentado         ao

colegiado.         Além         do         procedimento         padrão         de         envio         da         correspondência,         foi         enviado

email         e         também         não         houve         manifestação         por         parte         do         aluno.         Nesse         sentido         o         colegiado

aprovou         o         desligamento         do         aluno         de         acordo         com         as         normas         regimentais         do         programa.
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Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovado

o         desligamento         do         aluno.         PAUTA         6:         Aprovação         da         ata         da         7ª         reunião         ordinária         realizada

em         01/11/2017..         Decisão:         Retirado(a)         A         presidente         solicitou         que         fosse         feita         a         leitura         e

revisão         pela         profª         Eliana         Creado.         PAUTA         7:         Aprovação         da         ata         da         8ª         Reunião         Ordinária

realizada         em         30/11/2017..         Decisão:         Retirado(a)         Foi         solicitado         pela         presidente         a         leitura         e

revisão         da         ata         pela         profª         Eliana         Creado.         PAUTA         8:         Aprovação         da         ata         da         8ª         Reunião

Ordinária         registrada         no         atas         on         line         realizada         em         14/12/2017.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade         Aprovada         pelo         colegiado.         PAUTA         9:         Aprovação         da         ata         da         1ª         Reunião

Ordinária         relizada         em         06/03/2018.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovada

pelo         colegiado.         PAUTA         10:         Homologação         ad         referendum         da         banca         de         defesa         da

dissertação         de         Danielly         da         Costa         Vila         Real.         A         presidente         apresentou         aos         demais         a

composição         dabanca         de         defesa         composta         pela         orientadora         Profa.         Euzeneia         Carlos         do

Nascimento         e         pelos         examinadores         titulares         Profa.         Drª         Lívia         de         Cássia         Godoi         Moraes

(DCSO/UFES)         e         Prof.Dr.         Marcelo         Kunrath         Silva         (UFRGS).         A         defesa         foi         realizada         no

dia         03/05/2018,         às         14h         .         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:         Homologado(a)

Homologado         pelo         colegiado.         PAUTA         11:         Homologação         do         ad-referendum         da         banca         de

defesa         do         discente         João         Vitor         Gomes         Pinto.         A         presidente         apresentou         aos         demais         a

composição         da         banca         de         defesacomposta         pela         orientadora         Profa.         Dra.         Márcia         Barros

Ferreira         Rodrigues,         pelos         examinadores         titulares         Prof.         Dr.         Igor         Suzano         Machado

(interno)         e         pelo         Prof.         Dr.                  Thiago         Fabres         de         Carvalho         (UFES/FDV),         além         dos         suplentes

Prof.         Dr.         Sandro         José         da         Silva         (UFES)         e         Prof.         Dr.         Pablo         Ornelas         Rosa         (UVV).         A         defesa

será         realizada         no         dia         08/05/2018         às         14h         .         Relator(a):         Maria         Cristina         Dadalto.         Decisão:
Homologado(a)         Homologado         pelo         colegiado.         PAUTA         12:         Requerimento         sobre

alteração         no         horário         de         ofertas         de         disciplinas         obrigatórias         do         PGCS.         Os         alunos

ingressantes         no         ano         de         2018         Caio         Ruano         da         Silva,         Eliane         Quintiliano         Nascimento,

Guilherme         Alberto         Ferreira,         Gusthavo         Ribeiro         Bacellar,         Isabella         Machado         Altoé,

Isadora         Rocha         Lyrio,         Marcela         Cristina         Elias         Vilella,         Paula         Aristeu         Alves         Kill,         Rayane

Marinho         Rosa,         Raysa         Dantas         Loureiro,         Rodrigo         Paris         Gasparini         e         Vinícius         Lamego         de

Paula         entregaram         requerimento         solicitando         que         as         disciplinas         obrigatórias         ofertadas         no

semestre         2018/2         sejam         preferencialmente         no         turno         vespertino         nas         segundas,         terças         ou

sextas-feiras,         evitando-se         que         sejam         ofertadas         às         quartas         e         quintas-feiras.         Após

explanação         da         representante         discente         Rayane         Marinho         e         esclarecimentos         sobre         a

solicitação,         foi         aprovado         pelo         colegiado         a         alteração         para         as         disciplinas         de         Teoria

Sociológica         e         Seminários.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovado.         PAUTA
13:         Parecer         ao         relatório         parcial         de         atividades         de         Pós-doutorado         da         bolsista         PNPD/Capes

Andrea         Bayerl         Mongim         no         período         de         1/04/2017         a         02/05/2018.         O         professor         Sandro         Jose

da         Silva,         parecerista         do         relatório         parcial         de         atividades         da         bolsista         Andrea         Mongim,         fez

uma         explanação         sobre         os         tópicos         que         considerou         relevante         no         documento         apresentado         e

ao         final         recomendou         a         aprovação         pelo         colegiado         e         encaminhamento         à         Prograd         para

conhecimento.         O         relatório         foi         aprovado         por         unanimidade         pelo         colegiado.         Relator(a):
Sandro         Jose         da         Silva.         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
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Sociais,         lavrei         a         presente         ata         que,         após         lida         e         aprovada,         vai         devidamente         assinada         pelos

presentes.         Vitória/ES,         08         de         maio         de         2018.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Andrea Barbosa Osorio Sarandy

Domitila Costa Cayres Elaine de Azevedo

Igor Suzano Machado Marcelo Martins Vieira

Marta Zorzal e Silva Paulo Magalhaes Araujo

Rayane Marinho Rosa Sandro Jose da Silva
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