
         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         30/08/2018.

Aos         trinta         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         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),         Igor         Suzano         Machado,         Marcelo         Martins         Vieira,         Maria         Cristina         Dadalto,

Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Paulo         Magalhaes         Araujo         e         Sandro         Jose         da         Silva,         com         a(s)

ausência(s)         justificada(s)         de         Aline         Trigueiro         Vicente         e         Rayane         Marinho         Rosa,         e         com

a(s)         ausência(s)         de         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,

Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Marta         Zorzal         e         Silva         e

Patricia         Pereira         Paveis.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)

Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Visita         do         consultor         da         Capes:         data

estimada         de         18         e         19         de         outubro.         A         presidente         informou         que         a         PRPPG         está         agendando         a

visita         do         consultor         da         Capes,         prof.         Dr.         Emil         Albert         Sobottka,         para         contribuir         na         elevação

da         nota         do         programa,         entretanto         a         data         inicialmente         escolhida         coincidia         com         a         data         do

evento         da         Anpocs,         diante         disso                  a         profª         Eliana         sugeriu         que         a         visita         fosse         uma         semana

antes,         nas         datas         de         18         e         19         de         outubro,         porém         não         há         confirmação         por         parte         da         PRPPG

quanto         à         essas         datas.         INFORME         2:         Situação         do         projeto         de         doutorado         -         A         presidente

informou         que         o         projeto         estava         parado         em         função         da         Capes         exigir         que         professores         de

outras         universidades         cadastrados         no         programa         apresentem         a         documentação         da

universidade         de         origem         atestando         a         liberação         do         docente.         Nesse         caso         a         UFF         não         emitiu

a         carta         de         liberação         referente         a         profª         Andréa         Osório,         dentro         do         prazo,         diante         disso         foi

necessária         a         retirada         do         nome         dela         no         projeto,         de         modo         a         que         fosse         possível         o

andamento         do         projeto,         após         o         procedimento         foi         acatada         a         diligência         exigida         pela         Capes

nesse         quesito.         INFORME         3:         Recursos         PROAP         -         A         presidente         informou         que         foram

utilizados         recursos         do         Proap,         disponibilizados         pelo         prof.         Paulo         Magalhães         referentes         a

sua         cota,         de         modo         a         contribuir         para         a         vinda         de         palestrante,         a         profª         Giovana         Xavier,         para

o         III         Seminário         do         PGCS,         a         ser         realizado         entre         12         e         14         de         novembro,         bem         como         haverá

uso         do         mesmo         recurso         para         custear         a         vinda         do         prof.         Bruno         Pinheiro         Wanderley         Reis

para         ministrar         a         aula         magna         do         programa,         em         25         de         setembro         .         INFORME         4:         Situação

do         projeto         com         a         Fucam         -         A         presidente         comunicou         que         o         projeto         continua         parado         em

função         da         falta         de         carimbos         em         notas         fiscais,         requisito         exigido         para         fins         da         prestação         de

contas         em         que         deve         ser         apresentado         também         os         comprovantes         de         pagamentos.         Foi

esclarecido         que         não         basta         ter         apenas         a         nota         fiscal,         mas         o         carimbo         atestando         o

recebimento         do         valor         por         parte         da         empresa.         Em         função         disso         teve-se         que         ir         novamente

nos         locais/empresas         e         solicitar         os         carimbos         e         em         alguns         casos         não         era         possível,         tendo

em         vista         o         tempo         já         decorrido,         nesses         casos         terão         que         ser         apresentadas         justificativas         por
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escrito         por         parte         Fucam.         INFORME         5:         Seminário         do         PGCS         -         A         presidente         passou         a

palavra         para         o         prof.         Paulo         Magalhães,         um         dos         membros         da         organização         do         evento,         para

que         fossem         atualizadas         as         informações         a         respeito         do         seminário.         Ele         disse         que         está         em

andamento         e         que         haverá         uma         reunião         com         a         comissão         na         semana         seguinte.         O         prazo         para

as         inscrições         se         encerraram         e         foram         23         pessoas         inscritas         para         o         evento,         o         próximo         passo

será         a         organização         das         comissões         bem         como         dos         professores         que         vão         presidir         os

debates.         Informou         ainda         que         até         o         momento         não         há         a         confirmação         da         vinda         da         profª

Giovana         Xavier         para         o         evento,         em         virtude         de         outros         compromissos         que         a         professora         tem

em         data         próxima         à         do         seminário.         PAUTA         1:         Aprovação         das         ata         da         5ª         sessão         ordinária

realizada         em         02/08/2018         e         da         6ª         reunião         extraordinária         através         da         consulta         virtual

realizada         em         14/08         e         aprovação         da         8ª         reunião         ordinária         realizada         em         30/11/2017         .

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovadas.         PAUTA         2:         Reestruturação         das

comissões         -         A         presidente         informou         que         faz-se         necessária         a         reestruturação         das         comissões

tendo         em         vista         o         número         de         professores         em         liçença         ou         de         afastamento         e         a         mais         urgente

é         a         de         credenciamento.         Após         debates         o         colegiado         decidiu         pelo         ingresso         do         prof.         Igor

Suzano         no         lugar         da         profª         Adelia         Miglievich         que         se         encontra         de         licença         capacitação,         a

profª         Maria         Cristina         Dadalto         no         lugar         da         profª         Euzeneia         Carlos         do         Nascimento         e         a

continuidade         da         permanencia         da         profª         Andrea         Osório         na         composição.         Relator(a):
Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         Aprovado.

PAUTA         3:         Comissão         de         bolsas         -         A         presidente         informou         que         a         profª         Elaine         Azevedo

está         de         liçenca         capacitação         sendo         portanto         necessária         sua         substituição.         Após         debates,         o

colegiado         aprovou         o         nome         do         prof.         Sandro         Silva         para         compor         a         comissão         .         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Comissão         de         gestão:         ingresso         do         prof.

Osvaldo         (temporariamente)         em         função         da         licença         de         profa.         Adelia         -         A         presidente

informou         que         o         prof.         Osvaldo         Oliveira         aceitou         compor         temporariamente         a         comissão         em

função         da         licença         da         profª         Adelia         Miglievich.         Dessa         forma         o         colegiado         aprovou         a         nova

comissão         composta         pelos         professores         Eliana         Creado,         Patrícia         Pavesi,         Paulo         Magalhães,

Marcelo         Vieira         e         Osvaldo         Oliveira.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:

Estágio         docência,         protocolo         para         lidar         com         estágio         docência.         A         presidente         comunicou

que         no         regimento         do         programa         não         há         menção         sobre         o         procedimento         em         relação         ao

estágio         docência.         Atualmente         o         aluno         apresenta         na         secretaria         um         certificado         do

departamento         comprovando         que         realizou         o         estágio         e         deve         conter         a         anuência         do

orientador,         essa         regra         é         voltada         para         os         bolsistas         da         Capes.         Esse         certificado         é         arquivado

na         pasta         do         aluno,         após         as         informações,         o         colegiado         decidiu         que         deve         continuar         o

procedimento         que         está         sendo         realizado         e         não         há         necessidade         de         inserção         de         regras         a

respeito         desse         ponto         no         regimento         do         PGCS.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         6:         Aumento         do         prazo         de         validade         das         disciplinas         cursadas         como         aluno         especial

-         O         prof.         Sandro         propôs         que         não         haja         prazo         para         aproveitamento         de         disciplinas         cursadas

como         aluno         especial,         como         ocorre         o         que         ocorre         na         graduação,         sugeriu         ainda         que         fosse

inserida         essa         informação         no         edital         de         aluno         especial         em         2019.         Após         debates         foi         decidido

pelo         colegiado         que         não         constará         no         próximo         edital         de         aluno         especial         2019/1,         mas,         de

acordo         com         a         proposta         apresentada         pelo         prof.         Igor         Suzano,         deve-se         também         retificar         o

regimento         do         PGCS.         Com         a         aprovação         da         sugestão,         o         colegiado         aprovou         a         inserção         de
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mais         um         paragráfo         no         art.         15         com         a         seguinte         redação:         Paragráfo         segundo:         Os         créditos

das         disciplinas         cursadas         pelo         aluno         especial         poderão         ser         aproveitadas         no         caso         do         mesmo

tornar-se         aluno         regular         posteriormente.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         7:         Disciplinas         2019/1         -         Ponto         retirado         de         pauta:         a         coordenadora         ficou         de         fazer

consulta         virtual         com         os         docentes         para         saber         quais         pretendem         ministrar         disciplinas         no

próximo         semestre.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         8:         Proposta         de         revisão         do         artigo         23

do         regimento         interno.         Após         debates         foi         sugerida         a         inclusão         de         um         paragráfo         único         com

a         seguinte         redação:         Em         casos         excepcionais         o         colegiado         poderá         deliberar         pela

manutenção         de         disciplinas         que         não         cumpram         as         exigências         do         caput         do         artigo.         A         profª

Eliana         Creado         informou         que         será         enviado         para         todos         os         professores         do         programa         o

email         informando         sobre         as         alterações         a         serem         realizadas         no         regimento         do         PGCS         antes

do         envio         para         aprovação         no         CCHN.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         9
:         Inclusão         ponto         de         pauta         -         O         prof.         Paulo         Magalhães         informou         que         já         havia         feito         o

convite         à         profª         Luciana         para         compor         o         grupo         de         professores         permanentes         do         PGCS,         a

pedido         do         Colegiado,         então,         observou-se         a         necessidade         da         inclusão         da         mesma         no         edital

do         processo         seletivo         para         aluno         regular         do         PGCS.         Nesse         sentido         foi         debatida         a

realização         da         retificação         no         edital         em         curso         incluindo         o         nome         e         o         projeto         da         professora,

sendo         aprovados         por         todos         os         presentes         o         procedimento.         A         profª         Eliana         solicitou         que

fosse         enviado         um         email         para         a         docente         no         sentido         de         que         ela         elaborasse         uma         síntese         do

projeto         para         ser         disponiblizado         no         edital         .         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         10:         Proposta         de         disciplina         condensada         em         2018-2         feita         pela         professora         Adelia

Miglievich         ser         realizada         em         novembro         -         A         presidente         informou         que         a         profª         Adelia

Miglievich         sugeriu         ofertar         a         disciplina         condensada         Narrativas         de         brasilidade         em         disputa,

em         novembro,         antes         de         seu         afastamento         para         pós-doc         em         2019.         Inicialmente         seriam

ofertadas         8         vagas         para         os         alunos         do         PGCS;         e         as         aulas         ocorrerão         nas         seguintes         datas;

NOVEMBRO:         1a         semana:         dias         12,         14         e         15;         2a         semana:         dias         19,         21         e         23;         3a         semana:

dias         28         e         30.         Total:         32         h.         Ementa         preliminar:         A         ideia         de         nação         advém         da         aposta         em         em

poder         falar         nalgo         como         "comunidade         imaginada"         política         e         cultural         num         só         tempo.         Em

que         pesem         as         trajetórias         distintas         das         nações         europeias         e         da         nação         brasileira,         a         qual         não

pode         se         descolar         de         sua         história         colonial,         a         comunidade         simbólica         suposta         no         "nacional"

seleciona         tradições         específicas         enquanto         oculta         outras,         remetendo-se         a         experiências         e

memórias         partilhadas         que         ligam         o         passado         ao         presente         e,         também,         ao         futuro.         Trazemos

de         Stuart         Hall         a         percepção         de         que         a         cultura         (também         a         cultura         nacional)         é         lócus         da         luta

política,         assim         como,         na         academia,         ao         se         falar         em         perspectivas         teóricas,         também

falamos         da         "política         da         teoria".         Fato         é         que         imaginários         que         marcaram         a         brasilidade,         tais

como         os         pautados         na         "mestiçagem"         acabaram         por         servir,         inadvertidamente,         à

invisibilidade         das         culturas         afro         e         ameríndias         e,         sobretudo,         a         camuflar         as         tensões         e

conflitos         que         constituiriam         o         Brasil.         Hoje,         mais         do         que         nunca,         a         possibilidade         de         uma

adesão         a         uma         ideia         de         nação         que         represente         a         plural         e         ampla         gama         de         "brasileiros"         é

colocada         sob         suspeita.         Não         se         pretende,         no         curso,         a         realização         de         uma         leitura         única         da

miscigenação         em         suas         consequências         negativas         para         o         reconhecimento         das         diferenças,

mas         se         trata         de         desconstruí-la         para         ressignificá-la.         A         par         disso,         a         reivindicação         dos

movimentos         identitários         para         que         suas         histórias         e         vozes         se         façam         presentes         na         reescrita
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da         história         brasileira         ganha         destaque.         Em         suma,         o         sopro         pós-colonial         e         suas         demandas

inspiram         neste         curso         a         revisitação         da         narrativa,         até         pouco         tempo,         monolítica         de         "quem

somos         nós".Referências:ABDALA         Jr.         Benjamin.         Fronteiras         múltiplas,         identidades

plurais:         um         ensaio         sobre         mestiçagem         e         hibridismo         cultural.         São         Paulo:         Ed.         Senac-SP,

2002.BHABHA,         Homi.         O         local         da         cultura.         Belo         Horizonte:         Ed.         UFMG,         2007BOMFIM,

Manoel.         América         Latina:         males         de         origem.         Rio         de         Janeiro:         Topbooks,         2005.HALL,

Stuart.         Da         diáspora.         Identidades         e         mediações         culturais.         Belo         Horizonte:         Editora         UFMG,

2009MBEMBE,         Achille.         Crítica         da         razão         negra.         Lisboa:         Antígona,         2014.MUNANGA,

Kabengele.         Rediscutindo         a         mestiçagem         no         Brasil:         identidade         nacional         vs.         identidade

negra.         Petrópolis:         Vozes,         1999.RIBEIRO,         Darcy.         O         Povo         Brasileiro:         a         formação         e         o

sentido         do         Brasil.         São         Paulo:         Companhia         das         Letras,         1995.SANTIAGO,         Silviano.         Uma

literatura         nos         trópicos.         Ensaios         sobre         dependência         cultura.         Rio         de         Janeiro:         Rocco,         2000.

SANTIAGO,         Silviano.         As         raízes         e         o         labirinto         da         América         Latina.         Rio         de         Janeiro:

Rocco,         2006.SCHWARCZ,         Lília         Moritz.         Nem         preto         nem         branco,         muito         pelo         contrário:

cor         e         raça         na         sociabilidade         brasileira.         São         Paulo:         Claroenigma,         2012.VILLAS         BÔAS,

Glaucia.         Casa         grande         e         terra         grande,         sertões         e         senzala:         a         sedução         das         origens.         In:

KOSMINSKY;         LÉPINE;         PEIXOTO.         Gilberto         Freyre         em         quatro         tempos.         Bauru,         SP:

EDUSC,         2003,         p.         115-134.WILLIAMS,         Raymond.         Cultura         e         materialismo.         São         Paulo:

Ed.         Unesp,         2011.O         colegiado         aprovou         a         criação         da         oferta.         Em         seguida         a         presidente

passou         a         palavra         aos         presentes         para         o         debate         livre,         mas         não         houve         manifestação.

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

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,         30         de         agosto         de         2018.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)

Igor Suzano Machado

Marcelo Martins Vieira Maria Cristina Dadalto

Osvaldo Martins de Oliveira Paulo Magalhaes Araujo
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Sandro Jose da Silva
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