
         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         02/08/2018.

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

minutos,         foi         realizada         no(a)                  Sala         de         Reuniões         do         PGCSO         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),

Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Igor         Suzano         Machado,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,

Patricia         Pereira         Paveis,         Paulo         Magalhaes         Araujo         e         Sandro         Jose         da         Silva,         e         com         a(s)

ausência(s)         de         Aline         Trigueiro         Vicente,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de

Lourdes         Colbari,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Marta

Zorzal         e         Silva         e         Rayane         Marinho         Rosa.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,

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

informou         que         o         projeto         do         doutorado         está         em         andamento         e         foi         muito         bem         avaliado         pela

Capes,         apenas         foi         solicitado         uma         diligência         em         relação         a         professora         Andrea         em         que         foi

requerida         a         assinatura         da         reitoria         da         UFF         em         um         documento         elaborado         pela         Capes

referente         ao         afastamento         da         docente.         INFORME         2:         Prof.         Sandro         sugeriu         que         seja

analisado         em         uma         próxima         reunião         do         programa         a         definição         referente         a         um         prazo         para

aproveitamento         de         disciplinas.         INFORME         3:         A         profª         Maria         Cristina         propôs         que         em

uma         próxima         reunião         do         departamento         seja         informado         pelo         orientador         o         estágio

docência         que         seu         orientando         estiver         realizando         e         essa         informação         seja         registrada         em         ata.

INFORME         4:         O         prof.         Paulo         Magalhães         informou         que         o         Seminário         do         PGCS         será

realizado         no         período         de         12         a         14/11/2018         e         que         seja         permitido         pelos         professores         das

disciplinas         nesse         período         a         dispensa         do         aluno         para         participação         no         evento.         PAUTA         1:         A

profª         Maria         Cristina         Dadalto         comunicou         aos         presentes         sobre         sua         renúncia,         conforme         já

havia         sido         acordado         anteriormente         com         os         membros         do         colegiado         do         PGCS,                  que         após

sua         licença         capacitação         sairia         da         coordenação         do         programa         e         que         a         professora                  Eliana

Santos         Junqueira         Creado,         após         a         retirada         de         sua         licença         capacitação         e         férias,         iria         assumir

em         seu         lugar.         Após         a         explanação,         os         membros         presentes         aprovaram         a         nova         gestão         do

PGCS,         sendo         composta         pela         profª         Eliana         Santos         Junqueira         Creado         como         coordenadora         e

a                  profª         Patrícia         Pereira         Pavesi         como         coordenadora         adjunta         para         o         período         de         2         (dois)

anos.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovada.         PAUTA         2:         Apresentação         ao

colegiado         das         atas         da         1ª         Reunião         Extraordinária         realizada         em         16/05/2018,         da         3ª         reunião

ordinária         realizada         em         08/05/2018,         da         4ª         reunião         ordinária         realizada         em         22/05/2018         e         da

5ª         reunião         extraordinária         realizada         em         12/07/2018         sendo         aprovadas         pelo         colegiado.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovada.         PAUTA         3:         A         coordenadora

informou         aos         presentes         sobre         a         solicitação         de         aproveitamento         de         disciplina         da         aluna

Marcela         Cristina         Elias         Villela         e         informou         que         foi         encaminhada         para         a         profª         Márcia         para

ser         parecerista.         Após         debates,         foi         apresentada         pela         profª         Cristina         Dadalto         a         informação
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de         que         no         regulamento         geral         da         Ufes         existe         a         possibilidade         de         aproveitamento         de

disciplinas         quando         se         trata         de         aluno         regular         em         outro         programa,         o         colegiado         decidiu

que,         em         virtude         da         disciplina         ser         pertinente         ao         projeto         de         pesquisa         da         aluna,         ser

favorável         ao         pedido         da         solicitação         de         aproveitamento         da         disciplina         Tópicos         especiais

em         Drogas,         Alimentos         e         saúde         -         PGSC         2283.         Relator(a):         Marcia         Barros         Ferreira

Rodrigues.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovada.         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,         02         de         agosto         de         2018.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Eliana Santos Junqueira Creado

Igor Suzano Machado Osvaldo Martins de Oliveira

Patricia Pereira Paveis Paulo Magalhaes Araujo

Sandro Jose da Silva
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