
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SEXTA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         14/08/2018.

Aos         catorze         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         dezoito,         às         dezesseis         horas         e

quarenta         e         nove                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Consulta         virtual         a         Sexta         Sessão

Extraordinária         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),         Aline         Trigueiro         Vicente,         Igor         Suzano         Machado,         Marcelo         Martins

Vieira,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal         e         Silva,

Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Patricia         Pereira         Paveis,         Paulo         Magalhaes         Araujo,         Rayane

Marinho         Rosa         e         Sandro         Jose         da         Silva,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         ,         Adelia         Maria

Miglievich         Ribeiro,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de         Lourdes         Colbari         e

Elaine         de         Azevedo.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)

Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         A         profª         Eliana         Santos         Junqueira

Creado         comunicou         oficialmente         que         na         reunião         do         dia         2         de         agosto         de         2018         a         profa.

Maria         Cristina         Dadalto         renunciou         ao         cargo         de         coordenadora         do         PPGCS,         sendo         realizada

nova         eleição.         Em         razão         da         eleição         a         partir         de         02/08/2018         assumiram         a         profa.         Eliana

Creado         como         coordenadora         e         a         profª         Patrícia         Pavesi         como         coordenadora         adjunta.         Na

oportunidade         a         profª         Eliana         Creado         agradeceu         a         profª         Maria         Cristina         Dadalto         pelo

acompanhamento         nesta         transição         da         coordenação         e         estendeu         o         agradecimento         a         profª

Patrícia         Pavesi         por         aceitar         o         convite         para         atuar         como         coordenadora         ajunta         nesta         nova

gestão.         PAUTA         1:         Calendário         de         reuniões         do         PGCS         2018/2         -         A         profª         Eliana         Creado

após         o         comunicado         da         mudança         de         coordenação,         realizou         a         consulta         por         email         em

referência         a         dois         pontos         específicos:         o         primeiro         tratou         da         proposta         de         criação         de         um

calendário         de         reuniões         para         os         próximos         meses.         Informou         que         com         a         criação         desse

calendário         crer         ser         possível         a         harmonização         dos         compromissos.         O         prazo         para         o         retorno

das         respostas         seria         até         o         dia         20         de         agosto,         obtendo         as         manifestações         entre         os         dias         15         e

16/08/2018.         Na         proposta         apresentada         são         sugeridos         os         horários         e         as         datas         das         reuniões

que         seriam         de         9         às         11h,         nas         datas         de         30/08;         18/09;         18/10         e         29/11/2018.         As         opções

apresentadas         neste         ponto         foram:         (         )         aprovo         calendário         (         )         aprovo         calendário,         com

ressalva         para         a         data___         e         (         )         não         aprovo         o         calendário.         Em         resposta         a         consulta         o         prof.

Osvaldo         Oliveira         aprovou         o         calendário         com         ressalva         para         as         datas         de         18/09         e         18/10         por

estar         ausente.         Os         professores         Marcelo         Vieira,         Patrícia         Pavesi,         Paulo         Araújo,         Marta

Zorzal,         Sandro         Silva,         Igor         Machado,         Aline         Trigueiro         manifestaram         favoravelmente         a

criação         do         calendário,         acompanhado         do         voto         de         aprovação         da         representante         discente

Rayane         Marinho         Rosa.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria         Aprovado.         PAUTA         2:

Utilização         recursos         Proap         para         vinda         de         palestrante         externo         -         A         profª         Eliana         Creado

apresentou         a         sugestão         quanto         a         possibilidade         de         uso         da         verba         Proap         para         permitir         a

vinda         de         palestrante         externo         para         a         aula         magna         do         programa         (prof.         Bruno         Pinheiro
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Wanderley         Reis,         que         havia         sido         inicialmente         planejada         para         2018-1).         Informou         que         o

processo         da         Fucam         estava         parado         em         virtude         da         necessidade         de         coleta         de         algumas

assinaturas         e         pegar         carimbos         de         recebido         de         gastos         feitos         desde         2014;         exigência         que

antes         não         era         necessária                  e         que         agora         precisa         ser         realizada.         Informou         também         que         o

saldo         do         Proap         até         o         momento         da         consulta         online         era         de         R$7.752,11,         com         a         ressalva         de

desconsiderar         os         processos         em         tramitação.         Para         a         consulta         referente         a         esse         ponto         foram

apresentadas         as         seguintes         opções         de         votação         (         )         Aprovo         uso         da         verba         Proap         para         vinda

de         palestrante         (prof.         Bruno         Pinheiro         Wanderley         Reis),         para         aula         magna         a         ser         ministrada

no         período         2018-2         e         (         )         Não         aprovo         uso         da         verba         Proap         para         vinda         de         palestrante         (prof.

Bruno         Pinheiro         Wanderley         Reis),         para         aula         magna         a         ser         ministrada         no         período         2018-2.

Em         resposta         à         essa         consulta,         os         profs.         Osvaldo         Oliveira,         Marcelo         Vieira,         Maria         Cristina

Dadalto,         Márcia         Barros,         Patrícia         Pavesi,         Paulo         Araújo,         Marta         Zorzal,         Sandro         Silva,         Igor

Machado,         Aline         Trigueiro         manifestaram-se         favoravelmente         à         proposta         de         uso         do

recurso.         Ponto         que         também         foi         aprovado         pela         representante         discente         Rayane         Marinho

Rosa..         Relator(a):         Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria

Aprovado.         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,         14         de         agosto         de         2018.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)

Aline Trigueiro Vicente

Igor Suzano Machado Marcelo Martins Vieira

Marcia Barros Ferreira Rodrigues Maria Cristina Dadalto

Marta Zorzal e Silva Osvaldo Martins de Oliveira

Patricia Pereira Paveis Paulo Magalhaes Araujo
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Rayane Marinho Rosa Sandro Jose da Silva
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