
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         QUINTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         17/05/2019.

Aos         dezessete         dias         do         mês         de         maio         do         ano         de         dois         mil         e         dezenove,         às         oito         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         104         Prédio         Bárbara         Weinberg         a         Quinta         Sessão

Ordinária         do(a)         Programa         de         Pós-graduação         em         Ciências         Sociais         da         Universidade

Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Eliana         Santos         Junqueira

Creado         (Presidente),         Alexsander         Fonseca         de         Araujo,         Cristiana         Losekann,         Igor         Suzano

Machado,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,         Marcelo         Fetz         de         Almeida,         Marcelo

Martins         Vieira,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Sandro         Jose         da         Silva

e         Victor         de         Jesus         Barbosa,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,

Nicole         Soares         Pinto         e         Patricia         Pereira         Paveis.         Havendo         número         legal         de         membros

presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         Projeto         do

PGCS         com         a         Fucam.         A         presidente         atualizou         as         informações         sobre         o         Projeto         do         PGCS

firmado         com         a         Fucam,         explicou         que         a         minuta         do         termo         aditivo         retornou         para         o

programa         e         que         o         saldo         não         utilizado         não         foi         recolhido,         totalizando         dois         empenhos

realizados         no         final         de         2017         nos         valores         de         R$:         4.751,15         e         5.555,00.         Ressaltou         a

prioridade         no         pagamento         das         anuidades         da         Anpocs,         que         se         encontram         em         aberto         desde

2017,         nesse         sentido         utilizará         o         recurso         para         essa         finalidade,         para         pagamento         de         pelo

menos         essas         parcelas.         Informou         ainda         que,         de         acordo         com         orientação         do         Departamento

de         Contratos         e         Convênios         da         universidade         e         da         Direção         do         CCHN,         esse         contrato         precisa

ser         encerrado         até         agosto         do         corrente         ano.         INFORME         2:         Recurso         do         programa         não

vinculado         ao         projeto         da         Fucam.         A         presidente         informou         que         há         um         recurso         do         programa,

na         UFES,         não         vinculado         ao         projeto         da         Fucam,         oriundo         de         recebimentos         de         taxas         de

processos         seletivos         no         valor         de         R$         3.860,00.         Esse         recurso         deve         ser         utilizado         até         o         final

do         ano         fiscal         e         sugeriu         que         esse         informe         fosse         incluído         como         ponto         de         pauta         para         ser

melhor         explanado         e         seu         uso         ser         decidido         pelo         colegiado.         INFORME         3:         PROAP:

solicitações         de         reembolsos.         A         presidente         explicou         que         há         cotas         no         Proap         destinadas         às

solicitações         de         reembolso         referentes         a         participações         em         eventos         para         professores         e

alunos         do         PGCS,         cada         cota         no         valor         de         R$800,00.         Solicitou         que         fosse         priorizado         o

pagamento         de         diárias         e         passagens         para         os         professores         que         participarão         de         eventos

representando         o         PGCS,         para         os         convidados         do         PGCS,         para         realização         de         aula         inaugural,

seminários,         após         esses         eventos         será         possível         verificar         o         saldo         final         para         direcionar         para

os         reembolsos         dos         demais         docentes         e         discentes         do         programa..         INFORME         4:         Situação

de         bolsas         ociosas.         A         presidente         comunicou         que         as         bolsas         que         se         encontram         ociosas

oriundas         da         Capes,         podem         ser         alteradas,         ou         seja,         podem                  não         estar         mais         disponíveis,

devido         aos         recentes         cortes         orçamentários.         Em         virtude         das         incertezas         quanto         à

disponibilidade         sugere         no         momento         não         realizar         alterações         de         bolsistas         Fapes         para

Capes,         como         o         que         chegou         a         ser         sugerido.         INFORME         5:         Consulta         do         aluno         de
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doutorado         Bruno         Curtis         Weber         sobre         a         possibilidade         do         programa         em         firmar         o         termo         de

cooperação         entre         a         Ufes         e         a         PUC         no         Uruguai.         A         presidente         comunicou         o         interesse         do

aluno         Bruno         que         o         PGCS         firmasse         (ou         colaborasse         para         que         fosse         firmado)         o         termo         de

cooperação         com         a         PUC         no         Uruguai,         em         área         afeta         ao         seu         projeto         de         pesquisa,         que         prevê

pesquisa         de         campo         naquele         país.         Caso         seja         possível,         o         discente         vai         participar         com

recursos         próprios,         entretanto,         o         professor         Marcelo         Martins         e         a         profª         Luciana         explicaram

que         não         há         benefício         para         o         estudante         ir         se         não         for         bolsista,         e         que         o         aluno         pois         não

poderá         solicitar         o         aproveitamento         de         créditos         nas         disciplinas         cursadas         naquela

instituição,         se         o         sistema         de         disciplinas         daquele         país         não         for         por         créditos.         INFORME         6:

Trabalhos         comissão         de         bolsas         (         revisão         de         regimento).         A         presidente         explicou         que         os

trabalhos         de         revisão         do         regimento         de         bolsas         do         programa         não         tiveram         início         em         razão

de         outras         prioridades..         INFORME         7:         Trabalhos         comissões         de         processos         seletivos.         A

presidente         comunicou         que         haverá         alteração         na         composição         dos         membros         da         comissão

de         processos         seletivos         do         PGCS.         INFORME         8:         Solicitação         de         inclusão         de         informe         pela

profª         Cristiana         Losekann.         Convite         Anpocs,         a         profª         Cristiana         Losekann         comunicou         o

convite         recebido         pela         Anpocs         para         fazer         parte         da         comissão         de         avaliaçã         do         Prêmio         de

Dissertações         e         Teses.         PAUTA         1:         Atas,         retirado         de         pauta.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA
2:         Desligamento         do         discente         Guilherme         Alberto         Ferreira.         A         presidente         explicou         os

motivos         relacionados         ao         desligamento         do         discente         Guilherme         Alberto         Ferreira,

informou         que         entrou         em         contato         com         a         orientadora         do         aluno,         profª.         Andrea         Barbosa

Osorio         Sarandy,         que         relatou         que         o         aluno         já         havia         comunicado         à         ela         sobre         o         abandono         do

curso         e         também         que         há         reprovação         em         disciplinas,         motivos         que         ensejam         o         desligamento

de         acordo         com         o         regimento         do         PGCS.         O         representante         discente         Victor         de         Jesus         Barbosa

perguntou         sobre         a         condição         da         professora         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy         no

programa,         a         presidente         informou         que         ela         está         como         permanente         e         que         no         momento

coorienta         uma         aluna.         Após         as         explanações         o         colegiado         aprovou         o         desligamento         do         aluno

Guilherme         Alberto         Ferreira         .         Relator(a):         Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Aula         inaugural.         A         profª         Eliana         Creado

explicou         que         em         outra         reunião         do         PGCS         foram         apresentadas         as         propostas         dos         nomes

dos         professores         Vera         Cepeda         (UFSCAR)         e         Ailton         Krenak         para         a         aula         inaugural         do

PGCS,         nas         datas         de         15         ou         16         (quinta         e         sexta-feira)         ou         21         (quarta)         ou         22         de         agosto

(quinta).         A         profª         Luciana         de         Souza                  ponderou         que         seria         interessante         a         profª         Vera         Cepeda

ser         a         palestrante         da         aula         inaugural         e         o         prof.         Marcelo         Martins         sugeriu         que         o         prof.         Ailton

Krenak         fosse         o         palestrante         no         seminário,         a         ser         realizado         no         segundo         semestre.         O         prof.

Marcelo         Fetz         explanou         os         motivos         quanto         a         indicação         do         nome         da         profa.         Vera         Cepeda,

a         presidente         convocou         a         votação,         como         resultado         final,         foi         aceita         foi         aceita         essa

indicação.         A         presidente         alertou         sobre         a         escolha         nas         datas         dos         eventos         do         PGCS,         de

maneira         a         não         coincidir         com         a         reunião         de         meio         termo         da         Capes,         que         será         realizada         nos

dias         15         e         16         de         agosto,         após         debates         decidiram         que         os         eventos         vão         ocorrer         nos         dias         21         e

22         de         agosto.         Relator(a):         Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         4:         A         presidente         apresentou         as         disciplinas         a         serem         ofertadas         em

2019/2,         sendo         as         obrigatórias:         1         -         Seminários         para         mestrandos         com         o         prof.         Marcelo

Vieira;         2         -         Teoria         Sociológica         para         mestrandos,         e         doutorandos         que         fizeram         mestrado         em
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outro         PPG,         com         o         prof.         Marcelo         Fetz         ou         Antônia         Colbari,         a         ser         definido         quem         vai

ministrar         entre         os         dois         professores;         3         -         Teoria         Política,         para         mestrandos,         e         doutorandos

que         fizeram         mestrado         em         outro         PPG,         com         a         profª         Euzeneia         Nascimento;         4         -         Teoria         e

Metodologia         em         Sociologia,         para         doutorandos,         com         o         prof.         Marcelo         Fetz         ou         Antônia

Colbari,         a         ser         definido         entre         os         professores,         e         5         -         Teoria         e         Metodologia         em         Ciência

Política,         para         doutorandos,         com         a         profª         Cristiana         Losekann.         Nas         optativas:         1         -

PGCS-9119         -         Estado,         Sociedade         e         Políticas         Públicas,         com         a         profª         Luciana         Andressa;

2-PGCS-9124         -         Antropologia         da         Ciência         e         da         Tecnologia,         com         a         profª.         Patrícia         Pavesi;

3         -         Disciplina         condensada,         intitulada         Emoções         e         ou         Corpo,         a         ser         ministrada         pela         profª

Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         na         segunda         semana         de         setembro         (9         a         13/09)         e         na

primeira         semana         de         novembro         (4         a         8/11),         as         aulas         vão         ocorrer         pela         manhã,         entre         8         e         14

horas.         Foi         sugerido         pelo         representante         dos         discentes         do         curso         de         doutorado,         Victor         de

Jesus         Barbosa,         através         de         email         enviado         ao         programa,         no         dia         08         de         maio         de         2019,         que

na         oferta         de         disciplinas         do         PGCS,         procure         considerar         tanto         a         disponibilidade         dos

docentes,         quanto         a         demanda         dos         discentes,         priorizando         a         oferta         relativa         às         obrigatórias.

O         representante         discente         do         mestrado,         Alexsander         Fonseca         de         Araujo,         colocou         que         seria

interessante         verificar         junto         aos         discentes         se         a         disciplina         condensada         da         profª         Andreia

Osório         teria         interesse         e         demanda         suficiente,         caso         não,         que         fosse         apresentada         outra

opção,         como         uma         optativa         em         metodologia         a         ser         ofertada         no         mestrado.         Após         as

explanações         a         presidente         abriu         a         votação         para         a         oferta         do         segundo         semestre         e         como

apresentado         inicialmente         foi         aprovado         pelo         colegiado,         apenas         sem         a         definição         da

disciplina         condensada         proposta         pela         profa.         Andréa         Barbosa         Osório         Sarandy,         por         conta

da         segunda         semana         que         ela         propôs         coincidir         com         o         seminário         do         PGCS         previsto         para

ocorrer         no         segundo         semestre         de         2019.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA
5:         Formação         da         Comissão         do         edital         para         Alunos         Especiais.         A         presidente         comunicou

sobre         a         formação         da         comissão         para         elaboração         do         Edital         para         Alunos         especiais,         sugeriu

que         fosse         formada         por         docentes         ligados         às         disciplinas         que         serão         ofertadas         em         2019-2.

Após,         alguns         nomes         apresentados         foram         sugeridos         os         da         profª         Luciana         A.         Martins         de

Souza,         prof.         Marcelo         Fetz         e         profa.         Patrícia         Pavesi.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         6:         Relatório         final         da         bolsista         pós-doc         (PNPD         CAPES)         Dra.

Andrea         Bayerl         Mongim.         Parecer         do         professor         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         sobre         o

relatório         final         apresentado         pela         Doutora         Andrea         Bayerl         Mongim.         O         professor         leu         para

os         presentes         o         seu         parecer         referente         ao         relatório         das         atividades         desenvolvidas         pela

bolsista         no         programa,         na         condição         de         Pós-doutoranda,         no         período         de         01         de         abril         de         2014

a         fevereiro         de         2019,         após         a         leitura         conclui-se         pela         aprovação         do         relatório         final,         voto

acompanhado         pelo         colegiado.         Relator(a):         Osvaldo         Martins         de         Oliveira.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:         Composição         de         comissão         para         revisão         do

Regimento         Interno.         O         colegiado         sugeriu         que         esse         ponto         de         pauta         seja         melhor         avaliado

em         outra         reunião,         porém         que         seja         realizado         previamente         uma         avaliação         das         disciplinas,

em         especial,         de         metodologia         (Ciências         Políticas,         Antropologia,         Sociologia).         Após

debates,         foi         sugerida         e         composta         uma         comissão         formada         pelos         professores         Sandro         Jose

da         Silva,         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Cristiana         Losekann         e         pelo         representante

discente         Victor         de         Jesus         Barbosa         e         representante         da         comissão         de         bolsas,         Tiare         Maestri,
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para         essa         finalidade.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:         Homologação

ad         referendum         da         banca         de         defesa         de         qualificação         de         Marcela         Cristina         Elias         Villela         a

ocorrer         em         01/07/2019.         A         relatora         leu         o         requerimento         contendo         a         banca         de         defesa         de

qualificação         de         Marcela         Cristina         Elias         Villela,         composta         pela         orientadora         Elaine         de

Azevedo,         pelo         membro         titular         interno         prof.         Dr.         Marcelo         Fetz         de         Almeida,         pelo         membro

externo         profª.         Dra.         Marle         dos         Santos         Alvarenga         (USP),         pelos         suplentes         profª.         Dra.

Patrícia         Pereira         Pavesi,         membro         interno         e         pela         profª.         Dra.         Ana         Maria         Bartels         Rezende

(UVV),         membro         externo.         Após         a         leitura         o         colegiado         homologou         o         ad         referendum.         Ponto

incluso         na         reunião.         Relator(a):         Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Decisão:
Homologado(a).         PAUTA         9:         Homologação         ad         referendum         da         banca         de         defesa         de

qualificação         de         Vinícius         Lamego         de         Paula         a         ocorrer         em         23/05/2019.         A         relatora         leu         o

requerimento         contendo         a         banca         de         defesa         de         qualificação         de         Vinícius         Lamego         de         Paula,

composta         pela         orientadora         Cristiana         Losekann,         pelo         membros         titulares         externos         profª.

Dra.         Clara         Luiza         Miranda         (CAR/UFES),         profª.         Dra.         Luciana         Ferreira         Tatagiba

(UNICAMP)         e         suplente         interno         profª.         Dra.         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         após         a

leitura         o         colegiado         homologou         o         ad         referendum.         Ponto         incluso         na         reunião.         Relator(a):
Eliana         Santos         Junqueira         Creado.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         10:         Homologação

ad         referendum         da         banca         de         qualificação         de         dissertação         de         Rodrigo         Paris         Gasparini         a

ocorrer         em         07/06/2019.         A         relatora         leu         o         requerimento         contendo         a         banca         de         qualificação

de         dissertação         de         Rodrigo         Paris         Gasparini,         composta         pela         orientadora         Euzeneia         Carlos

do         Nascimento,         pelo         membros         titulares         profª.         Dra.         Cristiana         Losekann,         membro         interno,

profª.         Dra.         Mônica         Weronika         Dowbor         (UNISINOS),         membro         externo         e         suplente         interno

profª.         Dra.         Maria         Cristina         Dadalto,         após         a         leitura         o         colegiado         homologou         o         ad

referendum.         Ponto         incluso         na         reunião.         Relator(a):         Eliana         Santos         Junqueira         Creado.

Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         11:         Banca         de         qualificação         de         Caio         Ruano         da         Silva.

A         profª         Cristiana         Losekann         apresentou         a         banca         de         qualificação         de         seu         orientando         Caio

Ruano         da         Silva,         a         ocorrer         no         dia         25/06,         composta         pela         orientadora         profª         Cristiana

Losekann         e         pelos         membros         titulares         profª.         Dra.         Gisele         Barbosa         Ribeiro         (PPGA/UFES),

Prof.         Dr.         Matheus         Mazzilli         Pereira         (UVV),         ambos         membros         externos         e         pelos         suplentes

Profa.         Dra.         Eliana         dos         Santos         Junqueira         Creado         (UFES),         examinadora         interna         e         Prof.

Dr.         Diego         Kern         Lopes,         Pesquisador         colaborador         (PPGA/UFES),         examinador         externo.

Após         a         leitura         a         banca         foi         aprovada         pelo         colegiado,         ponto         incluso         na         reunião.

Relator(a):         Cristiana         Losekann.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         12:

Banca         de         qualificação         de         Raysa         Dantas         Loureiro.         O         prof.         Marcelo         Martins         Vieira

apresentou         a         banca         de         qualificação         de         sua         orientanda         Raysa         Dantas         Loureiro,         a         ocorrer

no         dia         25/06,         composta         pelo         orientador         prof.         Marcelo         Martins         Vieira         e         pelos         membros

titulares         Prof.         Dr.         Paulo         Magalhães         Araújo,         examinador         interno,         Prof.         Dr.         Jorge         Miguel

Alves         Fernandes         da         Universidade         de         Lisboa         e         Profa.         Dra.         Kátia         Fukushima         do         Depto         de

Política         Social/UFES         como         examinadores         externos         e         pela         suplente,         Profa.         Dra.         Marta

Zorzal         e         Silva         (UFES),         examinadora         interna.         Após         a         leitura         a         banca         foi         aprovada         pelo

colegiado,         ponto         incluso         na         reunião.         Relator(a):         Marcelo         Martins         Vieira.         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,         Luciana         Rosa         Franca,
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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,         17

de         maio         de         2019.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)

Alexsander Fonseca de Araujo

Cristiana Losekann Igor Suzano Machado

Luciana Andressa Martins de Souza Marcelo Fetz de Almeida

Marcelo Martins Vieira Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira Sandro Jose da Silva

Victor de Jesus Barbosa
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