
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         DA         SEGUNDA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         14/02/2020.

Aos         catorze         dias         do         mês         de         fevereiro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         dezoito         horas         e         zero

minutos,         foi         realizada         no(a)         Consulta         Virtual         a         Segunda         Sessão         Ordinária         do(a)

Programa         de         Pós-graduação         em         Ciências         Sociais         da         Universidade         Federal         do         Espírito

Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de         Maria         Cristina         Dadalto         (Presidente),         Alexsander

Fonseca         de         Araujo,         Cristiana         Losekann,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,         Marcelo

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

Zorzal         e         Silva,         Nicole         Soares         Pinto,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Patricia         Pereira

Paveis,         Tiare         Goulart         Maestri         e         Victor         de         Jesus         Barbosa,         e         com         a(s)         ausência(s)         de

Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Aline         Trigueiro         Vicente,         Andrea         Barbosa         Osorio

Sarandy,         Antonia         de         Lourdes         Colbari,         Elaine         de         Azevedo,         Igor         Suzano         Machado         e

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

Presidente         declarou         aberta         a         sessão.         PAUTA         1:         Pedidos         de         Prorrogação         de         Defesa         de

Dissertação         de         Rayane         Marinho         Rosa         (2         meses         a         partir         de         05         de         março         de         2020),         Eliane

Quintiliano         Nascimento         (2         meses         a         partir         de         05         de         março         de         2020)         e         Isadora         Rocha

Lyrio         (2         meses         a         partir         de         05         de         março         de         2020),         conforme         documentação

comprobatória         anexa         à         consulta.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:

Proposta         de         agendamento         da         aula         inaugural,         com         prof.         Cristiano         Rodrigues:         aula

inaugural         no         dia         12/03,         17h30.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:

Definição         de         orientação         da         discente         Larissa         Evellyn         Lourenço:         professor         Osvaldo

Martins         de         Oliveira         .         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Definição

sobre         situação         de         proficiência         em         língua         estrangeira         do         discente         Paolo         Silva.         Conforme

a         coordenação,         o         discente         Paolo         não         entregou         proficiência         em         língua         estrangeira         com

nota         melhor         (a         nota         anterior         era         5,50,         e         o         edital         afirmava         que         era         necessário         nível

intermediário         avançado         e,         em         conjunto         com         a         banca,         havia         sido         acordado         que         a

conversão         disso         para         nota         seria         6,0,         embora         isso         não         tenha         aparecido         no         edital,         todos         os

demais         apresentaram         proficiência         com         essa         nota         ou         nota         acima         (olhando         editais         de

programas         consolidados),         conseguimos         atestar         e         informar         na         época         que         os         mesmos

traduzem         isso         em         números         ou         níveis         de         certificação,         então         é         ponto         para         considerar         nos

editais         futuros).         A         situação         já         tinha         sido         exposta         na         reunião         presencial         de         9         de         dezembro

pela         coordenação,         onde         houve         a         recomendação         do         Colegiado         de         aguardar         a

reapresentação         da         proficiência         no         ato         de         matrícula,         todavia         o         candidato         solicita         a

matrícula         com         a         mesma         proficiência.         Foram         apresentadas         ao         colegiado         as         seguintes

soluções:         Aprovação         da         matrícula         com         a         proficiência         com         nota         5,5;         não         aprovação         da

matrícula         com         a         proficiência         com         nota         5,5         e         uma         solução         intermediária         de

reapresentação         de         proficiência         até         o         final         de         2020                  [como         foi         feito         em         editais

anteriores].         Após         deliberação,         o         colegiado         decidiu         por         aprovar         a         matrícula         do         aluno,

com         apresentação         posterior         de         proficiência.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.
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PAUTA         5:         Constituição         das         comissões         de         processo         seletivo         de         mestrado         e         ou

doutorado,         bem         como         das         comissões         de         inscrição.         A         coordenadora         fez         a         recomendação

de         que         as         comissões         contem         com         participantes         das         edições         anteriores         e         solicitou

manifestação         de         voluntários.         O         representante         discente         Victor         de         Jesus         Barbosa         se

voluntariou         para         integrar         a         comissão         de         inscrições         deste         ano         novamente.         Os         professores

Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Márcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto

e         Patricia         Pavesi         se         voluntariaram         a         compor         a         comissão         de         seleção         .         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,         14         de         fevereiro         de         2020.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Alexsander Fonseca de Araujo

Cristiana Losekann Luciana Andressa Martins de Souza

Marcelo Fetz de Almeida Marcelo Martins Vieira

Marcia Barros Ferreira Rodrigues Marta Zorzal e Silva

Nicole Soares Pinto Osvaldo Martins de Oliveira

Patricia Pereira Paveis Tiare Goulart Maestri
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Victor de Jesus Barbosa
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