
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         SÉTIMA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         06/11/2018.

Aos         seis         dias         do         mês         de         novembro         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         Sétima         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),         ,         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Aline         Trigueiro         Vicente,

Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Catia         Regina         Milli,

Cristiana         Losekann,         Elaine         de         Azevedo,         Igor         Suzano         Machado,         Marcelo         Martins         Vieira,

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

Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Paulo         Magalhaes         Araujo,         Rayane         Marinho         Rosa         e         Sandro

Jose         da         Silva.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         A         Coordenadora         fez         a         leitura         do         relato         escrito

da         Profa.         Andrea         Bayerl         Mongim,         pesquisadora         pós-doutoranda         do         PGCS,sobre         a

reunião         dos         coordenadores         de         PGCS,         ocorrida         durante         a         ANPOCS         -         evento         realizado

entre         os         dias         22         e         26         de         outubro         de         2018:         ?-         A         reunião         aconteceu         tendo         com         principal

objetivo         a         socialização         de         demandas         dentre         os         coordenadores

participantes. Encaminhamentos         relativos         a         mudanças         no         Qualis         ocorreram         em         reunião

anterior,sendo         informados         aos         coordenadores         através         de         e-mail.         O         destaque         nos

argumentos         apresentados         foi         a         importância         de         se         reforçar         a         identidade         dos         programas         na

área         de         Ciências         Sociais.         Recomenda-se         que,         ao         invés         dos         programas         caminharem         no

sentido         de         se         converterem         em         uma         das         3         áreas,         possam,         ao         contrário,          buscar         o

fortalecimento         da         identidade         enquanto         programas         de         Pós-Graduação         em         Ciências

Sociais.         Destaque         importante         nesse         sentido         foi         feito         pela         Coordenadora         do         PGCS         da

Unicamp.         De         acordo         com         ela,         esse         programa         existe         há         mais         de         20         anos         em

concomitância         com         um         programa         na         área         de         Antropologia,         outro         na         de         sociologia         e         um

terceiro         em         Ciência         Política.         O         trabalho         tem         sido         feito         no         sentido         de         reforçar         a

identidade         do         PGCS.         -         A         definição         pelo         Programa         de         Ciências         Sociais         deve         ter         lugar

privilegiado         na         proposta         do         PGCS         e         no         perfil         do         corpo         docente.-         Um         segundo         destaque

foi         para         a         importância         de         que         seja         de         fato         construída         a         Interdisciplinaridade         entre         as         três

?disciplinas?         que         integram         o         campo         das         Ciências         Sociais.         -          Os         PGCS&#39;s         devem

conter         linhas         de         pesquisa         que         contemplem         as         3         áreas         de         forma         interdisciplinar. -

Recomenda-se         que         tanto         nas         disciplinas         obrigatórias         (metodologias         e         teorias),         quanto

nas         optativas         as         disciplinas         ofertadas         possam         se         ministradas         por         professores         das         três

áreas.          -         Foi         feita         proposta         para         que         seja         possível,         aos         discentes,         a         obtenção         de         créditos

pela         participação         em         grupos         de         pesquisa         e         de         estudos.         -Algunscoordenadores         de

Programas         que         ainda         não         implantaram         nenhum         tipo         de         ação         afirmativa         para         ingresso

dos         discentes,         solicitaram         sugestões         neste         sentido.?.         INFORME         2:         A         Coordenadora
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ressaltou         a         importância         do         apoio         dos         docentes         nos         trabalhos         de         preenchimento         da

Plataforma         Sucupira.         Foram         enviados         por         e-mail         osrelatórios         individuais         de         todos

docentes         para         análise         e         revisão         dos         mesmos.         Os         docentes         também         deverão         marcar         data

com         a         coordenação         para         revisão         dopreenchimento         entre         os         meses         de         novembro         e

dezembro         de         2018.         INFORME         3:         A         Coordenadora         informou         que         as         pautas         das

disciplinas         com         as         notas         e         as         assinaturas         dos         docentes         responsáveis         deverão         ser

remetidas         à         SIP         até         no         máximo         dia         14         de         janeiro         de         2019.         INFORME         4:         A

coordenação         informou         ao         Colegiado         que         o         Edital         de         Seleção         para         alunos         especiais         para

as         disciplinas         do         semestre         letivo         2019-1,         foi         encaminhado         para         ser         traduzido         em         Libras.

INFORME         5:         A         Coordenadora         recomendou         que         os         discentes         que         devem         (bolsistas)         ou

simplesmente         desejam         (não         bolsistas)         cumprir         estágio         docência         que         procurem         se

informar         com         docentes         do         Departamento         de         Ciências         Sociais         e         seus         orientadores         sobre

as         disciplinas         nas         quais         poderão         atuar..         INFORME         6:         Foi         realizado         breve         relato         da

Coordenação         sobre         a         Proposta         de         Resolução         da         Câmara         de         Pós-graduação,         atualmente

em         discussão.         A         Coordenadora         emitiu         opinião         de         que         a         divisão         proposta         entre         Câmara

Central         e         Câmaras         Locais         parece         ainda         pouco         discutida,         porque         inclusive,         quase         nada         é

tratado         na         resolução         sobre         o         funcionamento         das         Câmaras         Locais,         o         que         é         previsto         para

ser         definido         posteriormente,         e         a         resolução         propõe         ainda         uma         relação         muito         hierárquica

entre         as         duas         câmaras,         em         favor         da         Câmara         Central.         INFORME         7:         A         Coordenadora

informou         que         o         saldo         atual         dos         recursos         PROAP         é         de         R$         3.628,70         (Três         mil,         seiscentos

e         vinte         e         oito         reais         e         setenta         centavos),         e         que         alguns         gastos         devem         ser         debitados         nos

próximos         dias,         com         um         pagamento         de         reembolso         e         outro         de         diárias.         Propôs         aos

presentes         que         pedidos         de         reembolsos         previstos         no         PROAP         possam         ser         solicitados,         em

função         de         aprovação         desse         uso         em         consulta         virtual         realizada         em         11         de         outubro         de         2018,

inclusive         para         professores         que         já         utilizaram         a         cota         pré-definida         de         R$         800,00         (oitocentos

reais),         a         depender         da         existência         de         saldo         no         momento         dasolicitação.         INFORME         8:         A

Coordenadora         passou         a         palavra         aos         professores         componentes         da         comissão         responsável

pelo         processo         seletivo         de         alunos         ingressantes         do         mestrado         2018/2019,         Profa.         Patrícia

Pereira         Pavesi,         Profa.         Maria         Cristina         Dadalto         e         Prof.         Marcelo         Martins         Vieira,         que

comentaram         sobre         suas         atividades.         A         prova         escrita,         aplicada         no         dia         anterior         ao         desta

reunião,         contou         com         a         participação         de         34         pessoas,         sendo         que         estavam         aptos         a         fazê-la         36

proponentes         de         projetos         previamente         aprovados.         O         Prof.         Marcelo         Martins         Vieira,         que         já

iniciou         o         processo         de         correção,         relatou         que         19         (dezenove)         candidatos         entre         aqueles         que

fizeram         a         prova         responderam         a         questão         sobre         Ciência         Política.         O         resultado         final         de         todo

o         processo         está         previsto         para         divulgação         em         16         de         dezembro         de         2018.         Sendo         assim,

uma         nova         reunião         do         Colegiado         deverá         ocorrer         próxima         a         essa         data,         devido         à

necessidade         de         homologação         do         resultado.         Depois,         discutiu-se         a         questão         da         importância

da         independência         das         comissões         desse         tipo         de         processo         ?         o         que         foi         incluído         como         ponto

de         pauta         desta         reunião.         INFORME         9:         A         representante         discente         Rayane         Marinho         Rosa

pediu         para         apresentar         algumas         de         suas         impressões         sobre         determinadas         posturas         dos

alunos         em         relação         ao         curso         de         mestrado         e         teceu         sugestões         à         Coordenação         para         a

melhoria         da         comunicação         e         do         relacionamento         com         os         mesmos.         De         modo         geral,

apontou         que         osalunos         &quot;se         sentem         muito         soltos&quot;         em         relação         ao         curso;
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possuem         resistência         ao         envolvimento         com         atividades         extraclasses;         de         antemão,         contam

com         aprovações         de         prorrogações         para         os         prazos         de         defesa;         e         não         sabem         o         significado         de

Qualis         dos         periódicos.         A         discente         fez         sugestões,         como         a         do         envio         de         e-mails         lembrando

aos         discentes         sobre         os         prazos         para         defesa         e         qualificação,         e         talvez,         realização         de         cursos

sobre         preenchimento         do         currículo         na         Plataforma         Lattes.         Complementando,         o         Prof.

Marcelo         Martins         Vieira         relatou         que,         quando         aluno         da         UFMG,         no         início         de         cada

semestre,         havia         eventos         reunindo         corpos         docente         e         discente,         bem         como         seus         núcleos         de

pesquisa.         A         Profa.         Patrícia         Pereira         Pavesi         declarou         que         a         ideia         é         interessante,         mas

destacou         que         os         alunos         não         lêem         o         regimento         interno         do         PGCS,         e         ainda         ressaltou         sobre

as         dificuldades         de         envolvimento         dos         discentes         na         organização         e         participação         no         III

Seminário         do         PGCS,         e         sobre         a         desvinculação         da         disciplina         de         Seminários         de         Pesquisa,

sendo         que         o         evento         surgiu         originalmente         para         estar         atrelado         à         referida         disciplina.         A

Profa.         Antonia         de         Lourdes         Colbari         ressaltou         também         a         importância         dos         orientadores         na

mediação         dessas         relações.         A         Profa.         Eliana         Santos         Junqueira         Creado         -         Coordenadora         -

acrescentou         também         que         alguns         desses         vínculos         dos         discentes         com         o         PGCS         e         com         a

vida         acadêmica         em         geral         deveriam         estar         sendo         nutridos         pelos         laboratórios,         núcleos         e

grupos         de         pesquisa         ligados         ao         PGCS,         e         agradeceu         à         discente         pela         participação,

comprometendo-se         a         pensar         em         iniciativas         para         o         atendimento         de         suas         sugestões.

PAUTA         1:         Os         professores         integrantes         da         comissão         do         processo         seletivo         de         ingresso         de

alunos         do         mestrado         2018/2019         ressaltaram         a         importância         da         independência         da         comissão

durante         todo         o         processo,         destacando         ainda         que         projetos         e         avaliações         dos         candidatos

foram         todos         desidentificados         e,         portanto,         seria         inapropriada         e         inviável         a         tentativa         de

docentes         interferirem         no         processo         em         função         de         seus         interesses         de         pesquisa         e/ou

disponibilidade         de         bolsas         para         mestrandos.         A         Coordenação         destacou         que         apoia         esse

posicionamento         e         enfatiza         essa         independência,         sendo         seguida         pelos         membros         do

Colegiado         presentes.         Propôs-se         a         retirada         desse         tipo         de         indicação         -         de         orientadores         -         dos

próximos         editais,         devido         a         sua         influência         na         conduta         de         docentes         e         até         mesmo         de

candidatos.         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria.         PAUTA         2:         Homologação         de         Atas         de

reuniões         anteriores         (sexta         sessão         ordinária         ?         realizada         em         30         de         agosto         2018         -         e         consulta

virtual         -         realizada         em         11         de         outubro         de         2018).         Decisão:         HOMOLOGADO.         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         3:         Desligamento         do         aluno         Cícero         Frechiani.         A         comunicação

oficial         ao         discente         foi         realizada         em         03         de         outubro         pela         SIP,         através         de         mensagem

encaminhada         para         o         endereço         de         e-mail         cadastrado         pelo         discente;         e         também         por

correspondência         dos         Correios         com         aviso         de         recebimento,         que         retornou         e         foi         arquivada

na         pasta         do         aluno.         Decisão:         REFERENDADO.         Decisão:         Referendado(a).         PAUTA         4:

Pré-seleção         de         projetos         do         Programa         de         Bolsas         PAEC-OEA-GCUB         2018         pela

coordenação.         Devido         ao         prazo         que         estava         para         expirar         a         Coordenadora         precisou

pré-selecionar         alguns         projetos         no         começo         de         outubro,         sendo         que         a         decisão         final         será         da

OEA         e         deverá         sair         no         final         de         novembro.         Foram         utilizados         alguns         critérios:         (1)         Se         o

PGCS         era         a         1a.         opção         ou         não         (havia         um         critério         geográfico         nas         escolhas         de         candidatos);

(2)         Maturidade         do         projeto         e         perfil         de         pesquisador;         (3)         Possibilidade         do         candidato         mudar

de         objeto         para         o         Brasil         (uma         exceção);         (4)         possibilidade         de         orientação.         Foram

pré-selecionados         3         projetos.         Seguem         os         nomes         dos         pré-selecionados,         de         seus         projetos         e
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seus         países         de         origem:         1-         S         B         Valencia         -         Colômbia         -         Propuesta         de         investigación:

Fronteras         invisibles         como         consecuencias         de         prácticas         sociales         violentas         en         zonas

urbanas         con         alto         índice         de         pobreza;         2-         Guadalupe         Vargas         ?         Equador         -         Propuesta         de

investigación:         Educación,         política         e         inclusión         socio         laboral:         Estudio         sobre         las         dinámicas

de         la         desigualdad         de         oportunidades         de         empleo         para         los         jóvenes         contemporáneos.         Casos

de         estudio;         3-         C         J         Pelaez         Huertas         -         Colômbia         -         Propuesta         de         investigación:         Perspectivas

de         gueto         en         América         Latina         [PGCS-UFES         era         sua         segunda         opção].         Decisão:

REFERENDADO..         Decisão:         Referendado(a).         PAUTA         5:         Reestruturação         da         comissão

de         credenciamento         de         docentes,         atualmente         composta         pelos         docentes         Profa.         Maria

Cristina         Dadalto,         Prof.         Igor         Suzano         Machado,         e         Profa.         Andrea         Barbosa         Osório         Sarandy.

O         Prof.         Igor         Suzano         relatou         que,         como         ocupa         também         o         cargo         de         chefe         do         Colegiado         do

Departamento         de         Ciências         Sociais,         e         o         momento         anual         de         ápice         das         atividades         do

referido         cargo         coincide         com         o         período         de         ritmo         mais         intenso         das         atividades         de

credenciamento         no         PGCS,         o         mesmo         gostaria         de         ser         substituído         na         comissão.         Atendendo

ao         pedido         o         Prof.         Marcelo         Martins         Vieira         aceitou         ingressar         na         comissão         em         substituição

ao         Prof.         Igor         Suzano.         Decisão:         APROVADO..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         6:         A         Coordenadora         do         PGCS         propôs         que         a         Profa.         Andréa         Barbosa         Osório

Sarandy         passe         para         a         condição         de         Docente         Colaboradora         até         que         a         mesma         consiga         a

documentação         de         liberação         da         Pró-reitoria         de         pós-graduação         de         sua         instituição         de

origem         para         participação         no         PGCS.         A         Profa.         Andréa         Barbosa         aceitou         a         proposta         e         a

confirmação         da         alteração         será         considerada         pela         comissão         de         credenciamento         em         sua

avaliação         anual         de         2018.         Decisão:         APROVADO..         Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria.

PAUTA         7:         Retificação         relacionada         ao         ingresso         da         Profa.         Maria         Cristina         Dadalto         como

integrante         da         comissão         de         gestão.         Por         erro         da         Coordenação,         o         nome         da         Profa.         Maria

Cristina         Dadalto         não         constou         como         membro         da         comissão         de         gestão         no         momento         da

composição         da         mesma,         tendo         sido         solicitada         a         retificação.         Decisão:         APROVADO..

Decisão:         Aprovado(a)         por         maioria.         PAUTA         8:         Consulta         ao         colegiado         sobre         a         questão

de         credenciamento         de         docentes         permanentes         e         de         recategorização         dos         docentes         (entre

permanentes         e         colaboradores),         em         correlação         com         a         elaboração         do         edital         de         processo

seletivo         para         alunos         do         recém-aprovado         doutorado,         cuja         previsão         é         de         criação         de         nova

turma         já         no         semestre         letivo         2019/1.         A         Profa.         Antonia         de         Lourdes         Colbari         sugeriu

desvincular         a         discussão         sobre         o         credenciamento         de         docentes         da         questão         do         ingresso         da

nova         turma.         Após         discussão,         ficou         decidido         que         a         Coordenação         realizará         consulta         aos

docentes         do         Colegiado         sobre         os         professores         que         ofertarão         vagas         no         edital         para         a

primeira         turma         do         curso         de         doutorado,         de         modo         independente         aos         trabalhos         da         comissão

de         credenciamento.         Desta         forma,         a         consulta         da         Coordenação,         visando         a         elaboração         do

edital         de         processo         seletivo         de         alunos         para         a         turma         de         doutorado         a         ingressar         em         2019/1,

solicitará         as         seguintes         informações         dos         docentes,         de         modo         a         elencar         quais         entre         os

mesmos         estarão         aptos         a         oferecer         vagas:(1)         Se         há         interesse         em         ofertar         vaga(s);         (2)         Se         já

possui         finalizada         ao         menos         uma         orientação         no         mestrado,         de         modo         a         estar         disponível

para         receber         orientando         no         doutorado;         (3)         Se         possui         produção         qualificada,         conforme

especificado         no         regimento         interno         do         PGCS,         nos         últimos         três         anos;         (4)         Se         desenvolve

projeto         de         pesquisa.Decisão:         APROVADO..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.
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PAUTA         9:         Discussão         sobre         o         estatuto         dos         professores         colaboradores,         sendo         as         atuais

colaboradoras         as         Profas.         Dras.         Aline         Trigueiro         Vicente,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         e

Márcia         Barros         Ferreira         Rodrigues.         A         Coordenadora         informou         que         a         Profa.         Elaine         de

Azevedo         solicitou         informalmente         a         alteração         de         suacondição         de         permanente         para

colaboradora.         Após         discussão,         ficou         decidido         que         esse         assunto         será         tratado         pela

comissão         de         credenciamento         reestruturada         nesta         reunião.         Decisão:         RETIRADO         DE

PAUTA..         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         10:         Formação         da         comissão         do         processo

seletivo         de         alunos         para         o         curso         de         Doutorado         2019/1.         Após         discussão,         foram         escolhidas

para         comporem         a         comissão         as         Profas.         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Marta         Zorzal         e

Silva,         e         Patrícia         Pereira         Pavesi,         e         como         suplentes         os         profs.         drs.         Paulo         Magalhães

Araújo,         Igor         Suzano         Machado         e         Sandro         José         da         Silva.         Decisão:         APROVADO..

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         11:         Formação         de         comissão         de         revisão

do         regimento         interno,         de         modo         a         adequá-lo         à         aprovação         do         curso         de         Doutorado.         A

Profa.         Maria         Cristina         Dadaltoressaltou         que         já         existe         uma         proposta         de         regimento         interno

em         que         está         prevista         a         existência         do         doutorado,         pois         esta         era         uma         exigência         da         CAPES

na         Apresentação         de         Propostas         de         Cursos         Novos         -         APCN/CAPES.         Decisão:         RETIRADO

DE         PAUTA..         Decisão:         Não         homologado(a).         PAUTA         12:         Proposta         de         calendário         da         SIP

para         as         atividades         do         semestre         2019/1         e         demais         observações         da         secretaria.

CALENDÁRIO         apresentado         pela         SIP         para         2019/1:-         Recebimento         da         oferta         de         disciplina

(contendo         professor         responsável,         datas         e         horários):         Até         17/12;         -         Envio         de         pautas         de

notas         e         freqüência         2018/2:         14/01/19;         -         Matrícula         de         alunos         regulares         não         iniciantes:         04         a

08/02/19;         -         Matrícula         de         alunos         regulares         novos:         11/02         a         15/02/19;         -         Matrícula         de

alunos         regulares         de         outros         PPG&#39;s         e         alunos         especiais:         18/02         a         22/02;         -         Ajustes         de

matrículas*:         25/02         a         27/02/19;         -         Início         das         aulas:         11/03/19         (*O         ajuste         será         recebido

apenas         dos         alunos         que         realizaram         suas         matrículas         no         período         adequado.         Matrículas

extemporâneas         somente         serão         aceitas         com         autorização         por         escrito         do(a)         Coordenador(a)

do         Programa         no         Verso         do         formulário         de         requerimento         de         matrícula.         O         requerimento

para         a         matrícula         estádisponível         em         secretaria.cchn.ufes/formulários.         Os         alunos

ingressantes         nos         programas         devem         trazer         a         ficha         cadastral         com         foto         junto         com         o

requerimento         de         matrícula.         Os         alunos         regulares         podem         enviar         o         requerimento         de

matrícula         pelo         email:         sip.ufes@gmail.com).         Decisão:         APROVADO..         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Giovana         Fernandes         de         Souza,

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,         06

de         novembro         de         2018.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)
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Adelia Maria Miglievich Ribeiro Aline Trigueiro Vicente

Andrea Barbosa Osorio Sarandy Antonia de Lourdes Colbari

Catia Regina Milli Cristiana Losekann

Elaine de Azevedo Igor Suzano Machado

Marcelo Martins Vieira Marcia Barros Ferreira Rodrigues

Maria Cristina Dadalto Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira Paulo Magalhaes Araujo

Rayane Marinho Rosa Sandro Jose da Silva
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