
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         DA         PRIMEIRA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         17/08/2020.

Aos         dezessete         dias         do         mês         de         agosto         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         catorze         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         Virtual         (Recurso         Digital         Google         Meeting)         a         Primeira

Sessão         Extraordinária         do(a)         Programa         de         Pós-graduação         em         Ciências         Sociais         da

Universidade         Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Cristiana

Losekann         (Presidente),         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Eliana         Santos         Junqueira

Creado,         Igor         Suzano         Machado,         Joao         Victor         Penha         dos         Santos,         Luciana         Andressa

Martins         de         Souza,         Marcelo         Fetz         de         Almeida,         Marcelo         Martins         Vieira,         Marcia         Barros

Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Patricia

Pereira         Paveis,         Sandro         Jose         da         Silva         e         Tânia         Maria         Silveira,         com         a(s)         ausência(s)

justificada(s)         de         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Aline

Trigueiro         Vicente,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Euzeneia         Carlos         e         Marta         Zorzal         e         Silva.

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

a         sessão.         INFORME         1:         APROVAÇÃO         DA         RESOLUÇÃO         DO         EARTE         NA

PLENÁRIA         DO         CEPE.         A         Presidente         informou         que         foi         aprovado         no         dia         13         de         agosto         de

2020,         pelo         Conselho         de         Ensino,         Pesquisa         e         Extensão,         CEPE,         o         texto         da         Resolução

normativa         do         Ensino-aprendizagem         remoto         temporário         e         emergencial         (Earte)         de

Pós-Graduação,         fazendo-se         necessária         a         discussão         e         aprovação         de         diretrizes         do         PGCS

para         o         retorno         das         atividades         do         semestre         letivo         2020/1         via         Earte.         Informou         ainda         que         os

docentes         responsáveis         pelas         disciplinas         que         vierem         a         ser         ofertadas         no         semestre         poderão

definir         questões         como         os         horários         e         duração         das         aulas,         e         se         estas         serão         ofertadas         através

da         gravação         e         disponibilização         de         vídeos         ou         em         plataformas         de         interação         virtual.

Informou         também         que         todos         os         docentes         terão         acesso         à         plataforma         GSuite         e         às         demais

ferramentas         digitais         sugeridas         pela         Superintendência         de         Tecnologia         da         Informação         da

UFES.         PAUTA         1:         ADESÃO         DO         PGCS         AO         EARTE         PARA         O         SEMESTRE

ESPECIAL         2020/1.         A         Presidente         apresentou         o         texto         da         Resolução         aprovada         pelo

Conselho         de         Ensino,         Pesquisa         e         Extensão,         CEPE,         que         adota         providências         para         o

Ensino-aprendizagem         remoto         temporário         e         emergencial         (Earte)         de         Pós-Graduação         em

tempos         de         pandemia.         Atendendo         ao         Artigo         5º,         que         prevê         que         a         continuidade         das

atividades         de         ensino         referentes         ao         período         2020/1,         através         da         implementação         do

Ensino-aprendizagem         remoto         temporário         e         emergencial,         utilizando         tecnologias         virtuais,

deve         ser         avaliada         e         deliberada         no         âmbito         de         cada         Colegiado         de         Programa         de

Pós-Graduação,         a         Presidente         propôs         que         o         Colegiado         do         PGCS         delibere         pela         adesão         no

semestre         letivo         2020/1.         Após         amplo         debate         os         membros         do         Colegiado         aprovaram         a

adesão         do         PGCS         à         proposta.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:

ORGANIZAÇÃO         DA         CONSULTA         AOS         DISCENTES         QUANTO         À         ADESÃO         AO

ENSINO         EARTE.         Considerando         que         o         plano         para         execução         das         atividades         do         Earte

para         cada         disciplina         deverá         ser         aprovado         pelos         discentes         matriculados         e         a         disciplina         só
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poderá         ser         executada         virtualmente         caso         a         maioria         destes         discentes         concordem         com         o

plano         proposto,         e         ainda,         que         a         consulta         aos         referidos         discentes         deverá         ser         feita         de         forma

a         garantir         o         anonimato         dos         mesmos         perante         o         professor         responsável         pela         disciplina,

passou-se         à         discussão         sobre         a         organização         dessa         consulta.         O         Representante         dos

Discentes         de         Mestrado,         Joao         Victor         Penha         dos         Santos,         propôs         a         formação         de         uma

Comissão         de         Consulta         composta         pelos         Representantes         Discentes         de         Mestrado         e         de

Doutorado         e         pela         Coordenação         do         PGCS,         para         que         esta         realize         junto         aos         discentes         a

consulta         necessária         sobre         a         adesão         deles         ao         Earte.         A         Presidente,         em         complemento,

propôs         que         a         Comissão,         se         aprovada,         realize         a         consulta         aos         discentes         entre         os         dias         18         e

21         de         agosto,         para         que         seja         possível         em         breve         a         definição         da         oferta         das         disciplinas         do

semestre         letivo         2020/1.         Após         o         debate,         a         Comissão         e         o         calendário         de         consulta         propostos

foram         aprovados         por         unanimidade.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:

DEFINIÇÃO         SOBRE         A         OFERTA         DE         VAGAS         PARA         ALUNOS         ESPECIAIS         NO

SEMESTRE         LETIVO         2020/1.         Observando         o         período         excepcional         de         duração         do

semestre         letivo         2020/1         sob         o         EARTE,         de         apenas         quatorze         semanas,         a         Presidente

apresentou         proposta         de         que         apenas         nas         disciplinas         optativas         sejam         ofertadas         vagas         para

alunos         especiais.         A         Professora         Eliana         Creado         questionou         sobre         a         situação         dos         alunos

especiais         que         estavam         matriculados         em         disciplinas         obrigatórias         antes         da         suspensão         das

atividades         presenciais         devido         à         crise         sanitária.         Para         essa         questão         a         Professora         Patrícia

Pavesi         propôs         que         seja         oferecida         aos         alunos         especiais         anteriormente         matriculados         nas

disciplinas         obrigatórias         a         opção         de         escolherem         cursar         outras         disciplinas         no         Programa,         a

serem         ofertadas         em         futuros         semestres         letivos,         sem         que         seja         necessária         participação         em

novo         processo         seletivo         especial.         Após         debate,         foi         definido         que         não         haverá

disponibilidade         de         vagas         para         novos         alunos         especiais         em         todas         as         disciplinas         do

semestre         letivo         2020/1,         preservando-se         o         direito         de         cursarem         as         disciplinas         deste

semestre         àqueles         discentes         já         matriculados         em         março         de         2020,         sendo         ainda         dada         a         estes

a         opção         de         cancelamento         da         matrícula         vigente         e         em         substituição,         de         se         rematricularem

em         outro         semestre         posterior         sem         necessidade         de         nova         participação         em         processo         seletivo.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         DEFINIÇÃO         SOBRE

ACEITAÇÃO         DE         ALTERAÇÕES         NAS         MATRÍCULAS         DE         ALUNOS         REGULARES

OU         MANUTENÇÃO         DAS         MATRÍCULAS         REALIZADAS         EM         MARÇO         DE         2020.

Após         debate,         foi         definido         que         será         permitido         ao         aluno         regular         alterar         sua         matrícula,

cancelando         ou         incluindo         disciplinas         em         acordo         com         a         oferta         que         será         disponibilizada

pelo         Programa         no         semestre         letivo         2020/1.         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,         Neliane         Maria         Ferreira         Miguel,         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         agosto         de         2020.

Cristiana Losekann

(Presidente)

Emissão: 19/10/2020 09:46:34 Página 2/3



Andrea Barbosa Osorio Sarandy

Eliana Santos Junqueira Creado Igor Suzano Machado

Joao Victor Penha dos Santos Luciana Andressa Martins de Souza

Marcelo Fetz de Almeida Marcelo Martins Vieira

Marcia Barros Ferreira Rodrigues Maria Cristina Dadalto

Osvaldo Martins de Oliveira Patricia Pereira Paveis

Sandro Jose da Silva TÃ¢nia Maria Silveira
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