
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         OITAVA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         06/12/2018.

Aos         seis         dias         do         mês         de         dezembro         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         Oitava         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),         ,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,

Igor         Suzano         Machado,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,         Marcelo         Martins         Vieira,

Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Patricia         Pereira         Paveis,         Paulo         Magalhaes

Araujo         e         Rayane         Marinho         Rosa,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Adelia         Maria         Miglievich

Ribeiro,         Aline         Trigueiro         Vicente,         Cristiana         Losekann,         Elaine         de         Azevedo,         Marcia

Barros         Ferreira         Rodrigues,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         e         Sandro         Jose         da         Silva.

Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta

a         sessão.         INFORME         1:         Paec-OEA         -         A         discente         Guadalupe         Alexandra         Vargas         Landín,

do         equador,         entregou         carta         da         SRI.         A         professora         Maria         Cristina         Dadalto         informou         sobre

bolsa.         INFORME         2:         A         presidente         informou         sobre         a         necessidade         de         sentar         com         os

professores         individualmente         para         refazer         o         Sucupira         a         partir         de         janeiro.         INFORME         3:

A         presidente         informa         que         enviou         as         planilhas         da         Fucam,         informou         também         que         a         do         ano

passado         precisou         ser         retificada,         bem         como         comentou         sobre         as         dificuldades         de         cuidar

desse         tipo         de         processo,         e         que         o         ideal         seria         haver         estagiário         para         fazer         só         isso.

INFORME         4:         Saldo         Proap:         foi         retirado         de         pauta.         INFORME         5:         Plano         de         Ação         PGCS

para         PRPPG:         ao         longo         do         processo         de         implementação         do         doutorado,         será         necessário

rever         o         formato         das         disciplinas         e         do         projeto         de         doutorado.         INFORME         6:         Processo

Seletivo         do         Mestrado,         como         os         3         membros         da         comissão         estavam         presentes         falaram

sobre         a         prova         discursiva         ter         funcionado         com         principal         selecionadora,         que         o         desempenho

dos         selecionados         na         entrevista         foi         muito         bom,         e         que         os         projetos         foram         considerados

menos         importantes         no         processo         avaliativo,         porque         mudanças         neles         podem         ser         efetuadas

depois         do         ingresso;         houveram         casos         de         alunos         que         leram         resumão         ou         foram         muito         bem

em         uma         questão,         de         uma         disciplina,         e         não         responderam         satisfatoriamente         outra;         a

representante         discente,         Rayane,         falou         também         sobre         impressões         que         recebeu         de

candidatos         sobre         o         processo         seletivo:         elogiou         fato         de         que         o         projeto         não         teve         um         peso         tão

grande         e,         sobre         a         prova,         achou         que         os         três         avaliadores         deveriam         revisar         a         prova

conjuntamente,         para         terem         uma         visão         da         totalidade         da         mesma;         a         profa.         Dadalto         deu         um

retorno         a         respeito,         dizendo         que         houve         relativa         paridade         nas         notas         dos         avaliadores;         a

profa.         Pavesi         ressaltou         que,         na         entrevista,         os         avaliadores         perguntaram         sobre         o         que         os

candidatos         acharam         da         prova,         e         falou         que         o         desempenho         dos         candidatos         foi         pior         na

questão         da         Antropologia;         já         a         correção         em         Sociologia         foi         mais         mediadora;         o         prof.         Vieira

disse         que         as         questões         dele         eram         super         diretas,         e,         no         caso         do         recurso         apresentado,         o
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candidato         apenas         replicou         o         enunciado;         sobre         a         entrevista,         a         representante         discente,

Rayane,         disse         que         os         candidatos         frisaram         que         foram         avisados         que         poderiam         mudar         os

projetos,         e         alguns         disseram         que         foram         muito         indagados         sobre         os         projetos         enquanto

outros         não         tanto;         a         profa.         Pavesi                  disse         que         os         projetos         mais         sabatinados         é         porque

existiam         mais         dúvidas;         a         profa.         Dadalto         também         respondeu         que         o         projeto         também

deverá         ser         depois         avaliado         pelos         orientadores         e         orientadoras;         a         comissão         do         processo

seletivo         ressaltou         muito         para         os         entrevistados         que         não         é         o         aluno         ingressante         que         escolhe

a         orientação;         a         profa.         Creado         disse         que         há         prós         e         contras         considerar         o         projeto         como

menos         importante         ?         programas         mais         consolidados         enfocam         mais         os         projetos;         e         o         prof.

Osvaldo         ressaltou         a         importância         de         que         os         processos         seletivos         considerem         a         questão         da

integração         com         a         graduação.         INFORME         7:         A         profa.         Márcia         Barros         Ferreira         Rodrigues

falou         sobre         a         disciplina         que         ministrou         em         2018-2,         Metodologia         da         disciplina         Teoria

Sociológica,         ressaltou         que         gostou         da         experiência         e         que         usou         metodologia         inspirada         na

profa.         Dadalto.         INFORME         8:         O         prof.         Osvaldo         falou         sobre         seu         projeto         Africanidades,

que                  se         trata         de         um         projeto         feito         em         parceria         Secult/Fapes/PGCS-UFES,         o         qual         previa

incluir         alunos         de         mestrado         como         bolsistas,         o         projeto         contaria         com         5         bolsas         para

formados         e         4         para         alunos         de         graduação         em         Ciências         Sociais,         mais         duas         bolsas         para         a

História,         ressaltou         que         o         projeto         estava         a         funcionar         na         sala         no         prédio         dos         laboratórios

entre         IC1         e         IC2,         mas         que         precisava         de         um         espaço         sobretudo         nos         meses         de         janeiro         e

fevereiro         de         2019,         por         conta         das         reformas         que         ocorrerão         ali;         ressaltou         o         papel         do         ES         no

contexto         de         inserção         nas         questões         Afro,         ao         lado         de         BA,         RJ         e         MG;         solicitou         que         a

coordenação         fizesse         um         pedido         de         espaço         à         Direção         e         ainda         solicitasse         informações

sobre         o         uso         das         salas         no         Wallace;         a         profa.         Creado         pediu         para         que         o         grupo         elaborasse         um

ofício-modelo         para         que         ela         o         assinasse,         contendo         inclusive         as         informações         do         projeto         e

as         demandas.         INFORME         9:         Falou-se         sobre         a         realização         de         confraternização         do         PGCS.

PAUTA         1:         Disciplinas         doutorado         2019:         a         única         definição         até         o         momento         de         disciplina

para         2019-1         seria         a         de         Teoria         e         Metodologia         em         Antropologia,         a         ser         ministrada         pela

profa.         Pavesi;         a         coordenação         aguardava         demais         propostas.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         2:         Realização         de         eventos         ligados         diretamente         ao         PGCS:

decidiu-se         que         o         PGCS         realizaria         as         aulas         inaugurais         de         abertura         oficial         dos         dois

semestres         letivos         de         2019,         mais         um         seminário         interno         de         pesquisas         no         segundo         semestre

de         2019,         como         o         normalmente         é         feito;         para         a         primeira,         de         2019-1,         o         convidado         seria         o

prof.         Marcelo         Rosa         da         UNB,         e         as         datas         propostas         foram         11         e         29         de         março         de         2018;

surgiram         proposta         para         a         realização         de         uma         semana         de         recepção         dos         alunos

ingressantes;         tirou-se         data         para         um         encontro         para         uma         comissão         discutir         a         semana         de

recepção.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Resultado         do         edital         de

credenciamento         de         docentes         permanentes         -         os         membros         da         comissão         que         estavam

presentes,         profa.         Dadalto         e         prof.         Vieira         apresentaram         a         classificação         das         respectivas

produções,         prof.         Marcelo         Fetz         ?         1º         lugar;         prof.         Túlio         Rossi         ?         2º.         lugar;         profa.         Nicole

Soares-Pinto,         3º.         lugar;         e         prof.         Maro         Lara         Martins         ?         não         pontuou,         por         ter         só         produção

em         B4;         profa.         Luciana         Andressa         Martins:         entrará         no         quadro         do         PGCS         a         partir         de         2019,

por         conta         de         sua         pontuação         no         edital         de         credenciamento         anterior;         a         coordenação

lembrou         da         questão         da         importância         da         paridade         entre         as         áreas         (critérios         de         avaliação         da
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CAPES).         Opções         que         temos         segundo         profa.         Dadalto:         -         professores         Túlio         e         Maro         ficarem

como         colaboradores,         atuando         só         em         disciplinas         nos         próximos         dois         anos;         professores

Marcelo         e         Nicole         como         permanentes.         Proposta         de         encaminhamento         tirada         junto         ao

Colegiado:         credenciar         prof.         Marcelo         Fetz         e         profa.         Nicole         Soares-Pinto         como

permanentes,         os         demais         colegas         ficarão         em         lista         de         espera.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         4:         Recredenciamento,         a         comissão,         representada         presencialmente

na         reunião,         pela         profa.         Dadalto         e         o         prof.         Vieira                  apresentaram         o         parecer         da         comissão

sobre         as         produções         dos         docentes         relativas         ao         triênio         entre         16         e         18:         a         área         de

Antropologia         teve         a         produção         baixa,         embora         seus         docentes         tenham         sido         tutores         de         dois

bolsistas         pós-docs;         o         PGCS         possui         5         docentes,         30%         do         quadro,         que         concentram         mais         de

70%         da         produção;         a         comissão         apresentou         a         proposta         de         que:         (1)         as         profas.         Márcia         e

Aline         passassem         para         a         categoria         de         docente                  permanente;         a         profa.         Elaine         para

colaboradora;         a         profa.         Antônia         para         colaboradora;         a         profa.                  Andreia         para         permanente;

(2)         de         que         novo         edital         de         credenciamento         seja         realizado         apenas         em         2021;         e         que         caso

necessário         sejam         chamados         os         docentes         classificados         nesse         edital,         de         2018,         e         que         não

foram         chamados         por         ora;         (3)         e         que,         no         final         de         2020,         o         recredenciamento         seja         feito

apenas         com         aqueles         que         apresentem         produção         em         B1.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         5:         O         edital         de         doutorado         foi         apresentado;         o         prof.         Sandro         ficou         de

olhar         a         produção         dele         e         ver         se         entrará         no         edital.         Aprovado         por         unanimidade,         e

aguardando         possível         inclusão         de         vaga         para         prof.         Sandro,         se         o         mesmo         apresentar

produção         em         periódico         avaliado         pelo         Qualis-Capes,         com         nota         de         B1         para         cima.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Inclusão         de         ponto         de         pauta.

Apresentação         do         resultado         do         processo         seletivo         para         homologação,         turma         de         ingressos

em         2019,         com         indicações         de         orientação         ?         GABRIELA         MACÊDO         LACERDA

RIEGERT         -         9,37         -         profa.         Antônia         Colbari;         ELISA         MARLY         HERINGER         HERKNER-

9,07         -         profa.         Marta         Zorzal;         WANDERLEA         ALMENARA         MERLO         EMMERICK

OLIVEIRA         -         9,05         -         prof.         Marcelo         Vieira;         PEDRO         ALVES         GOMES         -         8,97         -         profa.

Aline         Trigueiro;         AMANDA         RODRIGUES         SANTIAGO         -         8,92         -         profa.         Adélia

Miglievich;         TALITA         PEREIRA         MATTEDI         -         8,85         -         profa.         Nicole         Soares-Pinto

(coorientação         de         prof.         Sandro         José         Silva);         ROVANA         PATROCINIO         RIBEIRO         -         8,82         -

prof.         Sandro         José         Silva;         FERNANDA         JULIATI         DOS         SANTOS         -         8,8         -         prof.         Sandro

José         Silva;         NELSON         ALOYSIO         REIS         DE         ALMEIDA         PASSOS         -         8,65         -         profa.

Cristiana         Losekann;         LORRAINE         CARLA         DA         COSTA         CORDEIRO         IEZZI         -         8,62         -

profa.         Márcia         Barros;         DANIELA         BATISTA         AGUILAR         -         8,53         -         prof.         Marcelo         Fetz

(coorientação         da         profa.         Eliana         Creado);         GRAYCE         LOURDES         AMBOSS         MERÇON         -

8,52         -                  prof.         Igor         Machado;         SOPHIA         SCARDUA         PEREIRA         TAKEUCHI         -         8,39         -         profa.

Eliana         Creado         (coorientação         do         prof.         Marcelo         Fetz);         SHIARA         ARRUDA         DE         SOUZA-

8,37         -         profa.         Patrícia         Pavesi;         ALEXSANDER         FONSECA         DE         ARAUJO         -         8,35         -         profa.

Euzeneia         Carlos;         EDSON         BOMFIM         DOS         SANTOS         -         8,12         -         profa.         Adelia         Miglievich;

FERNANDO         ALVES         REISEN         -         7,8         -         profa.         Luciana         Andressa         Martins.         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,         Eliana         Santos         Junqueira

Creado,         Secretário(a)         do(a)         Programa         de         Pós-graduação         em         Ciências         Sociais,         lavrei         a
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presente         ata         que,         após         lida         e         aprovada,         vai         devidamente         assinada         pelos         presentes.

Vitória/ES,         06         de         dezembro         de         2018.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)

Andrea Barbosa Osorio Sarandy Antonia de Lourdes Colbari

Igor Suzano Machado Luciana Andressa Martins de Souza

Marcelo Martins Vieira Maria Cristina Dadalto

Marta Zorzal e Silva Patricia Pereira Paveis

Paulo Magalhaes Araujo Rayane Marinho Rosa
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