
         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         22/08/2019.

Aos         vinte         e         dois         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         dezenove,         às         oito         horas         e

trinta                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Prédio         Bárbara         Weinberg,         Sala         104         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,         Alexsander         Fonseca         de         Araujo,

Cristiana         Losekann,         Euzeneia         Carlos,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,         Marcelo

Fetz         de         Almeida,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Nicole

Soares         Pinto,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Sandro         Jose         da         Silva         e         Victor         de         Jesus

Barbosa,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Aline         Trigueiro         Vicente,         Andrea         Barbosa         Osorio

Sarandy,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Elaine         de         Azevedo,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Patricia

Pereira         Paveis,         Paulo         Magalhaes         Araujo         e         Rayane         Marinho         Rosa.         Havendo         número

legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.

INFORME         1:         Reunião         CAPES.         A         coordenadora         informou         que         foi         à         Reunião         de

Coordenadores         de         Área         na         CAPES         e         repassou         as         informações         pertinentes         ao         programa,

entre         elas:         a         necessidade         de         distribuição         da         produção,         a         importância         da

multifuncionalidade         docente,         disponibilidade         de         nova         ficha         de         avaliação,         impacto         do

atraso         em         defesas         de         bolsistas         e         contagem         de         produção         discente         para         avaliação         do

programa.         Foi         comunicado         que         ocorrerá         nova         reunião         na         CAPES         em         Dezembro         deste

ano.         INFORME         2:         Problemas         em         Matrículas         de         Discentes         (códigos).         Diferentes

códigos         para         a         mesma         disciplina         (mestrado         e         doutorado),         optativa         e         obrigatória,         gerou

dificuldade         entre         os         alunos         para         solicitação         de         matrícula.         A         professora         Eliana         Creado

alertou         para         necessidade         de         nos         próximos         semestres         ser         feita         a         oferta         de         forma         detalhada

para         evitar         confusão.         Além         disso,         a         disciplina         "Teoria         e         Metodologia         em         Antropologia",

ofertada         em         2019/1         apenas         como         obrigatória,         terá         que         ser         diferenciada         com         a         criação         de

um         código         para         optativa.         A         presidente         ainda         fez         uma         observação         sobre         a         disciplina         de

Teoria         Sociológica,         da         professora         Antônia         Colbari,         que         teve         uma         procura         grande         neste

semestre,         2019/2,         sendo         necessária         a         abertura         de         novas         vagas         e         mudança         de         sala         para

comportar         todos         os         alunos.         INFORME         3:         Pré-requisitos         ED's,         ST's.         O         formado         das

disciplinas         de         acompanhamento,         Seminários         de         Tese         e         Estudos         Dirigidos,         são

semelhantes         e         são         três.         Apenas         a         disciplina         I         é         obrigatória.         As         disciplinas         II         e         III         são

optativas.         Neste         semestre,         houve         duas         solicitações         de         quebra         de         requisito         de         Estudos

Dirigidos:         discentes         que         solicitação         fazer         ED         II         e         III         em         um         mesmo         semestre.         Ocorre

que         os         professores         em         licença         capacitação         não         podem         ofertar         disciplina         no         período,

mas,         conforme         a         coordenação,         os         pedidos         foram         negados,         pois         essas         são         disciplinas         de

acompanhamento         e,         portanto,         não         faz         sentido         a         quebra         de         pré-requisito.         A         presidente

ainda         registrou         a         importância         da         atenção         dos         professores         com         relação         à         pauta         dessas
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disciplinas,         quando         forem         se         capacitar.         INFORME         4:         Necessidade         de         inserção         de

créditos         PED         no         SAPPG.         O         PED,         Programa         de         Estágio         de         Docente,         já         foi         inserido         como

crédito         na         plataforma,         constando         no         histórico         do         discente.         No         entanto,         a         partir         de         2016,

o         PGCSO         passou         a         receber         o         documento         comprobatório         e         arquivar         na         pasta         de         cada

aluno,         em         especial,         aos         bolsistas         CAPES,         que         são         obrigados         a         cumprir         o         estágio.         A

coordenadora         apontou         essa         uma         questão         para         ser         repensada         na         autoavaliação         do         curso,

sendo         lançado         o         PED         no         histórico,         com         cômputo         de         créditos.         INFORME         5:         Solicitação

de         envio         de         Programas         das         disciplinas         até         final         de         agosto.         A         professora         Eliana         Creado

reforçou         o         pedido         de         envio         dos         Programas         das         disciplinas,         sugerindo         que         seja         feito         até

final         de         agosto.         É         importante         que         sejam         as         versões         dadas         em         sala         de         aula         e         atualizadas

para         que         apareçam         no         site         e         também         na         Sucupira,         disponibilizando         as         informações

necessárias         ao         público         acadêmico.         INFORME         6:         Novo         projeto         de         desenvolvimento

institucional         com         a         FUCAM.         Foi         informado         que         o         projeto         com         a         FUCAM         foi         encerrado

de         09         de         agosto,         ainda         sendo         necessária         a         prestação         de         contas.         Ainda         há         disponível

valores         referentes         às         inscrições         de         processos         seletivos         (última         consulta         apontava         R$

3.800,00)         que         só         podem         ser         usados         dentro         das         quatro         rubricas         disponíveis         na         UFES,         que

são:         material         permanente,         material         de         consumo,         passagens         e         diárias.         A         coordenadora

informou         que         vai         tentar         comprar         a         passagem         da         professora         Angela         Alonso         com         parte

desse         valor.         A         princípio,         pensou-se         que         não         seria         necessário         outro         processo         de

desenvolvimento         institucional,         mas         ainda         será         necessário         o         pagamento         anual         da

AMPOCS,         que         são         R$2750,00.         Assim,         foi         solicitada         a         inclusão         como         ponto         de         pauta         de

consulta         para         elaboração         de         novo         Projeto         de         Desenvolvimento         Institucional         para

pagamento         da         AMPOCS.         INFORME         7:         Saldo         PROAP         (19/08/2019):         R$         2.724,39.         A

presidente         cientificou         aos         membros         do         saldo         atual         do         PROAP         de         R$         2.724,39,

lembrando         que         as         solicitações         devem         respeitar         a         cota         docente.         PAUTA         1:         Retirado         de

Pauta:         Aprovação         de         Atas.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         2:         Retirado         de         Pauta:         Nota         do

Fórum         de         coordenadores         dos         Programas         de         Pós-Graduação         em         Sociologia         e         Ciências

Sociais:         "Os/as         coordenadores/as         dos         Programas         de         Pós-Graduação         em         Sociologia         e

Ciências         Sociais         reunidos         no         Seminário         de         Meio-Termo         da         Capes         nos         dias         15         e         16         de

agosto         de         2019,         para         aprimorar         os         parâmetros         de         avaliação         da         área,         manifestam         sua

preocupação         com         as         recentes         notícias         relativas         à         suspensão         de         novas         bolsas         e         editais         e

ao         exaurimento         dos         recursos         do         CNPq         para         honrar         os         compromissos         assumidos         com         a

comunidade         acadêmica.Todo         o         trabalho         que         realizamos         neste         Seminário         é         um         esforço

da         comunidade         de         discentes,         docentes         e         técnicos         envolvidos         na         produção         científica         da

área,         resultado         dos         investimentos         da         sociedade         no         seu         desenvolvimento         social,

econômico         e         cultural.         Os         recursos         do         CNPq         são         parte         fundamental         deste         investimento         e

da         garantia         da         qualidade         de         nossa         produção         científica         e         de         nosso         reconhecimento

nacional         e         internacional.         Brasilia,         16         de         agosto         de         2019."         .         Decisão:         Retirado(a).

PAUTA         3:         Inclusão         em         pauta:         Novo         Projeto         de         Desenvolvimento         Institucional         para

Pagamento         da         AMPOCS.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Editais

Doutorado         e         Mestrado.         O         colegiado         inciou         a         discussão         sobre         os         editais         de         mestrado         e

doutorado,         já         encaminhados         aos         docentes         para         análise.         O         representante         discente,         Victor

de         Jesus,         fez         apontamento         sobre         a         questão         de         cotas         para         trans.         Diante         da         complexidade
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da         questão,         a         comissão         do         processo         seletivo         terá         mais         uma         semana         para         pensar         a

questão         das         cotas,         incluindo         a         cota         para         trans         (transgêneros,         travestis         e         trans-sexuais).

Os         trabalhos         serão         realizados         nessa         semana         em         conjunto         com         a         comissão         do         outro

processo         seletivo         de         Doutorado,         composta         pelos         titulares         (Cristiana         Losekann,

presidente,         prof.         Osvaldo         e,         agora         em         razão         da         licença         do         prof.         Igor,         profa.         Márcia

Barros).         Além         disso,         dois         discentes         comporão         a         comissão:         Amanda         Santiago         (mestrado)

e         Victor         Jesus         (doutorado).         Assim,         foi         colocada         em         votação         a         pré-aprovação         dos         editais,

sujeitos         às         adequações         necessárias.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:

Situação         do         prazo         de         curso         do         discente         Marlos         Brocco.         A         professora         Eliana         Creado

informou         ao         professores         sobre         o         terceiro         pedido         de         prorrogação         de         prazo         para         defesa         do

discente         Marlos         Brocco:         de         30/06         a         31/08.         O         professor         Sandro         José         da         Silva,         orientador

do         aluno,         apresentou         a         situação         do         trabalho         do         Marlos,         que         ainda         não         foi         concluído.

Após         deliberação         e         registro         sobre         a         necessidade         de         cumprimento         dos         prazos

estabelecidos         no         Regimento         Interno         do         programa         e         sobre         a         responsabilidade         dos

orientadores,         o         colegiado         votou         pela         aprovação         da         solicitação         do         discente.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Aprovação         da         disciplina         "Estado,         Sociedade

e         Políticas         Públicas".         A         presidente         informou         aos         demais         que         apenas         3         discentes         se

matricularam         na         disciplina         "Estado,         Sociedade         e         Políticas         Públicas",         ofertada         pela

professora         Luciana         Andressa         de         Souza.         O         colegiado         ponderou         sobre         a         manutenção         da

mesma         no         semestre         2019/2.         Foram         questionados         os         critérios         para         a         oferta         de         disciplina         e

foi         apontada         a         necessidade         de         convocação         de         uma         reunião         para         autoavaliação         dos

discentes         para         entender         o         que         motiva         as         escolhas         dos         alunos         ao         montarem         a         grade         de

disciplinas.         O         Discente         Victor         de         Jesus         Barbosa         ficou         responsável         pela         convocação         da

reunião.         O         colegiado         apontou         que         cada         professor         se         prepara         previamente         para         ofertar

uma         disciplina         e         que         o         cancelamento         poderia         trazer         inconvenientes         a         professora

Luciana.         Posto         em         discussão         e         votação,         a         disciplina         foi         mantida.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         7:         Descredenciamento         do         professor         Paulo         Magalhães

Araújo.         A         coordenadora         informou         que         o         professor         Paulo         Magalhães         Araújo         enviou         uma

solicitação         de         descredenciamento         do         programa.         O         colegiado         analisou         o         pedido         e,         sendo

a         vontade         do         docente         o         descredenciamento,         apreciaram         o         pedido.         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,         Debora         Sissa         Ferreira         Pimentel,

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,         22

de         agosto         de         2019.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)
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Adelia Maria Miglievich Ribeiro Alexsander Fonseca de Araujo

Cristiana Losekann Euzeneia Carlos

Luciana Andressa Martins de Souza Marcelo Fetz de Almeida

Marcelo Martins Vieira Marcia Barros Ferreira Rodrigues

Nicole Soares Pinto Osvaldo Martins de Oliveira

Sandro Jose da Silva Victor de Jesus Barbosa
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