
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         DA         QUARTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         22/04/2020.

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

minutos,         foi         realizada         no(a)         sala         virtual         de         webconferêcias         a         Quarta         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,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Igor

Suzano         Machado,         Joao         Victor         Penha         dos         Santos,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,

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

Barros         Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Osvaldo

Martins         de         Oliveira,         Patricia         Pereira         Paveis,         Sandro         Jose         da         Silva         e         Tânia         Maria

Silveira,         e         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)         de         Aline         Trigueiro         Vicente,         Antonia         de

Lourdes         Colbari,         Cristiana         Losekann,         Elaine         de         Azevedo         e         Nicole         Soares         Pinto.

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

a         sessão.         INFORME         1:         Foi         falado         sobre         situação         de         bolsas         junto         aos         discentes

ingressantes         em         2020:         foram         implementadas         2         bolsas         (1         cota         étnico-racial         e         uma         cota

social         no         mestrado;         3         bolsas         da         Capes         mais         1         bolsa         da         FAPES         no         doutorado);         foram

implementadas         2         bolsas         Fapes         junto         a         não-ingressantes         que         estavam         na         lista         de         espera,         e

que         eram         da         turma         de         mestrado         de         2019.         INFORME         2:         Comentou-se         sobre         a

prorrogação         do         prazo         de         entrega         do         relatório.         A         coordenação         deverá         enviar         os         dados         até

05         de         junho         para         a         PRPPG;         pediu-se         então         a         docentes         e         discentes         que         atualizem         seus

Lattes         até         25         de         maio         e         avisem         a         coordenação,         se         tiverem         novas         produções,         para         que

possam         ser         inseridas         no         relatório.         INFORME         3:         Alertou-se         para         o         fato         de         que         houve

troca         da         Direção         de         Avaliação         da         Capes,         tornada         pública         no         dia         20         de         Abril.

INFORME         4:         Houve         a         sugestão         da         coordenação         de         que         acertos         em         protocolos         de

pesquisa         sejam         realizados         entre         orientadoras/es         e         discentes         da         turma         de         mestrado         2019

que         precisam         qualificar         em         2020.1,         de         modo         a         que         a         situação         dos         discentes         fique         menos

dramática,         em         situação         das         difíceis         condições         de         trabalho         e         pesquisa         geradas         pela

pandemia         da         Covid-19.         PAUTA         1:         Foi         apresentada         a         carta         com         pedido         de         desligamento

da         profª         Elaine         Azevedo,         alegando         motivações         pessoais.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         2:         A         comissão         montada         para         avaliar         as         dissertações         a

participarem         do         PRÊMIO         MIL         FONTES         representando         o         PGCS-UFES,         formada         pelas

professoras:         Adelia         Maria         Miglievich         Ribeiro,         Márcia         Barros         Ferreira         Rodrigues         e

Maria         Cristina         Dadalto,         elencou         os         seguintes         trabalhos,         orientando-se         primordialmente

pelas         regras         do         edital         da         respectiva         editora:         "A         lama         que         rolou         de         cima:         alguns

desdobramentos         sociopolíticos         e         sociotécnicos         sobre         as         águas         do         Rio         Doce         e         do         Oceano

Atlântico         na         região         da         Foz,         após         o         rompimento         da         barragem         de         Fundão         -         MG",         de

Bianca         de         Jesús         Silva;         "Discursos         e         lógicas         de         poder         no         processo         de         reparação         dos

danos         gerados         pelo         desastre-crime         da         barragem         de         mineração         da         Samarco",         de         Diovana
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Renoldi         Vieira;         "Universitários         negros:         acesso         ao         saber         escolar         e         o         processo         de

(re)construção         da         identidade",         de         Luana         Ribeiro         da         Trindade.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         3:         Pareceres         com         análise         de         pedidos         de         reaproveitamento         de

créditos         emitidos         pela         comissão         de         ensino,         formada         pelos         professores         Marcelo         Martins

Vieira,         Osvaldo         Martins         de         Oliveira         e         Igor         Suzano         Machado:         Parecer         1:         No         dia         21         de

abril         de         2020,         depois         de         minucioso         trabalho         virtual         da         Comissão         de         Ensino         do         PGCS

sobre         solicitações         de         aproveitamento         de         créditos         cursados         pela         discente         Gabriela         Zorzal,

que         ingressou         no         doutorado         do         PGCS         em         2020,         a         Comissão         de         Ensino         composta         pelos

professores         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Marcelo         Martins         Vieira         e         Igor         Suzano

Machado,         decidiu         por         deliberar         e         emitir         o         seguinte         parecer:         a)         Validar         04         créditos         como

disciplina         optativa         de         "Teoria         Social         I"         (PGCS-8801),         60         horas,         cursada         em         2013/1         no

PGCS/UFES,         visto         que         a         disciplina         não         existe         mais         como         obrigatória         na         grade

curricular         do         PGCS;         b)         Validar         04         créditos         como         disciplina         optativa         de         "Teoria         Social

II"         (PGCS-8802),         60         horas,         cursada         em         2013/2         no         PGCS/UFES,         visto         que         a         disciplina

não         existe         mais         como         obrigatória         na         grade         curricular         do         PGCS.         Sem         mais,

recomendamos         ao         Colegiado         do         PGCS         a         homologação         do         pedido         da         discente

supracitada         na         forma         apresentada         pelo         presente         parecer.         Parecer         2:         No         dia         21         de         abril         de

2020,         depois         de         minucioso         trabalho         virtual         da         Comissão         de         Ensino         do         PGCS         sobre

solicitações         de         aproveitamento         de         créditos         cursados         pelo         discente         Nelson         Aloysio         Reis

de         Almeida         Passos,         que         ingressou         no         mestrado         do         PGCS         em         2019,         a         Comissão         de

Ensino         composta         pelos         professores         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,         Marcelo         Martins

Vieira         e         Igor         Suzano         Machado,         decidiu         por         deliberar         e         emitir         o         seguinte         parecer:         a)

Validar         04         créditos         da         disciplina         obrigatória         "Teoria         Política"         (PGCS-9103),         60         horas,

cursada         em         2018/1         no         PGCS/UFES;         b)         Validar         02         créditos         da         disciplina         optativa

"Tópicos         especiais         em         comunicação         e         territorialidade         III         -         Territorialidade,         cultura         e

identidade"         (PGCT-2016),         cursada         em         2018/1,         no         Programa         de         Pós-Graduação         em

Comunicação         e         Território         da         UFES,         visto         que         no         plano         de         ensino         consta         apenas         30

horas;         c)         Validar         04         créditos         da         disciplina         optativa         "Filosofia         e         psicanálise"

(PFIL-0016),         60         horas,         cursada         em         2018/1         no         Programa         de         Pós-Graduação         em         Filosofia

da         UFES;         d)         Validar         04         créditos         da         disciplina         optativa         "Tópicos         Especiais         em         Filosofia

Política"         (PFIL-0021),         60         horas,         cursada         em         2018/2         no         Programa         de         Pós-Graduação         em

Filosofia         da         UFES.         Sem         mais,         recomendamos         ao         Colegiado         do         PGCS         a         homologação

do         pedido         do         discente         supracitado         na         forma         apresentado         pelo         presente         parecer.         Parecer

3:         No         dia         21         de         abril         de         2020,         depois         de         minucioso         trabalho         virtual         da         Comissão         de

Ensino         do         PGCS         sobre         solicitações         de         aproveitamento         de         créditos         cursados         pelo

discente         Virgílio         Cesar         de         Mello         Libardi,         que         ingressou         no         doutorado         do         PGCS         em

2020,         a         Comissão         de         Ensino         composta         pelos         professores         Osvaldo         Martins         de         Oliveira,

Marcelo         Martins         Vieira         e         Igor         Suzano         Machado,         decidiu         por         deliberar         e         emitir         o

seguinte         parecer:         a)         Validar         04         créditos         da         disciplina         optativa         "História         das         Concepções

Políticas         e         Sociais"         (sem         o         código),         120         horas,         cursada         em         2017/2         no         Programa         de

Pós-Graduação         em         História         da         UFES,         visto         que         há         incompatibilidade         de         créditos         e

carga         horária         nas         disciplinas         dos         dois         programas;         b)         Validar         04         créditos         da         disciplina

optativa         "Crítica         e         Curadoria"         (PPGA-218),         60         horas,         cursada         em         2018/1         no         Programa
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de         Pós-Graduação         em         Artes         da         UFES.         Sem         mais,         recomendamos         ao         Colegiado         do

PGCS         a         homologação         da         solicitação         do         discente         supracitado         na         forma         apresentada         pelo

presente         parecer.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         Homologação         de

bancas         com         ad         referendum         da         coordenação:         Defesa         MESTRADO:         Isadora         Rocha         Lyrio,

"Mulheres         de         fases:         um         ensaio         etnográfico         sobre         quatro         trajetórias         de                  consumo         de         bens

e         serviços         ligados         à         estética         corporal".         Banca         Examinadora:         Leticia         Dias         Fantinel

(Suplente         Externo),         Maria         Cristina         Dadalto         (Examinador         Interno),         Patrícia         Pereira

Pavesi         (Orientador),         Elaine         de         Azevedo         (Suplente         Interno),         Mariana         Zuaneti         Martins

(Examinador         Externo).         Data         de         defesa:         17/04/2020,         14:00         hrs.         Defesa         MESTRADO:

Raysa         Dantas         Loureiro,         "SEMIPRESIDENCIALISMO         E         A         LONGEVIDADE         DOS

GOVERNOS         DE         COABITAÇÃO:         UM         ESTUDO         DE         CASOS         DIVERSOS         SOBRE

BULGÁRIA,         ROMÊNIA,         FRANÇA         E         PORTUGAL".         Banca         examinadora:         Marcelo

Vieira         UFES         (orientador),         Paulo         Magalhães         Araújo         UFES,         Kátia         Alves         Fukushima,

Política         Social         UFES,         Suplente         externo:         Vicente         de         Paulo         Colodeti,         Unisales,         Suplente

interno:         Igor         Suzano         Machado.         Data         do         exame:         18         de         maio         de         2020,         às         14h.

Qualificação         de         MESTRADO:         Pedro         Alves         Gomes,         "PERSPECTIVA         DAS

CRIANÇAS         SOBRE         O         DESASTRE-CRIME         NO         RIO         DOCE:         EFEITOS         E

ALTERAÇÕES         NO         COTIDIANO         E         NA         PAISAGEM         DE         POVOAÇÃO/ES         A

PARTIR         DAS         PRÁTICAS         DO         BRINCAR".         Banca         examinadora:         Aline         Trigueiro

Vicente         UFES         (orientadora),         Vânia         Carvalho         de         Araújo         UFES         (examinadora         externa),

Teresa         Cristina         da         Silva         Rosa         UVV         (examinadora         externa).         Data         do         exame:         16         de         abril

de         2020,         às         9h.         Qualificação         de         MESTRADO:         Alexsander         Fonseca         de         Araujo,

"Movimento         de         Atingidos         por         Barragens         (MAB)         no         Espírito         Santo:         identidade         coletiva

e         redes         sociais         no         contexto         do         desastre         no         Rio         Doce".         Banca         examinadora:         Euzeneia

Carlos         UFES         (orientadora),         Paulo         Edgar         da         Rocha         Resende         UVV         (examinador         externo),

Adrian         Lavalle         DCP         USP         (examinador         externo),         Sandro         José         da         Silva         (suplente

interno).         Data         do         exame:         18         de         maio         de         2020,         às         14h.         Em         virtude         da         pandemia         de         Covid

19,         segundo         a         Portaria         Normativa         nº         03         da         Pró-Reitoria         de         Pesquisa         e         Pós

Graduação/UFES         de         17         de         março         de         2020,         todas         as         defesas         e         qualificações         deverão

ocorrer         por         meio         de         Webconferência.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA         5:         A

coordenação         apresentou         os         pedidos         de         prorrogação         de         defesa         da         discente         Rayane

Marinho         Rosa         por         mais         dois         meses         a         partir         de         05         de         maio         de         2020;         da         discente         Eliane

Quintiliano,         por         mais         dois         meses         a         partir         de         05         de         maio         de         2020         e         da         discente         Paula

Aristeu         Alves         por         mais         dois         meses         a         partir         de         05         de         maio         de         2020.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Referente         as         retificações         na         composição         de

comissões,         a         Composição         da         Comissão         de         Gestão         e         Autoavaliação         em         2020         contou         com

a         inclusão         dos         professores         Marcelo         Fetz,         Adélia         Miglievich         e         Patrícia         Pavesi.

Composição         resultante:         Eliana         Santos         Junqueira         Creado         (docente),         Cristiana         Losekann

(docente),         Tania         Maria         Silveira         (representante         discente         Doutorado-2019),         Victor         Jesus

Barbosa         (representante         discente         Doutorado-2019),         Amanda         Santiago         (representante

discente         Mestrado         2019),         Tiare         Maestre         (representante         discente         Doutorado-2019);

Adélia         Miglievich;         Marcelo         Fetz;         Patrícia         Pavesi.         A         Composição         da         Comissão         de         bolsas

e         acompanhamento         em         2020         teve         inclusão         das         professoras         Marta         Zorzal         e         das         discentes
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então         eleitas         Larissa         Evellyn         (Mestrado         2020),         como         titular,         e         Mariana         Prates         (Mestrado

2020),         como         suplente.         A         inclusão         das         discentes         deveu-se         à         apresentação         da         ata         da

eleição         no         mestrado.         Composição         resultante:         Eliana         Santos         Junqueira         Creado

(presidente),         Maria         Cristina         Dadalto         (docente),         Marta         Zorzal         (docente),         Rodrigo         Paris

Gasparini         (discente         Doutorado         2020,         titular),         Liliane         Moreira         Ramos         (discente

Doutorado         2020,         suplente),         Larissa         Evellyn         (discente         Mestrado         2020,         titular),         Mariana

Prates         (discente         Mestrado         2020,         suplente).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         7:         Os         Roteiros         de         atividades         complementares         apresentados         e         referentes         ao

período         de         atividades         remotas         iniciado         em         17         de         março         de         2020         e         previsto         para         ir         até         30

de         abril         de         2020         foram         das         seguintes         disciplinas:         Teoria         Antropológica,         Teoria         e

Metodologia         em         Antropologia         e         Movimentos         Sociais,         Institucionalização         e         Políticas

Públicas.         Discussão:         Houve         debate         sobre         a         questão         de         se         precisar         formalizar         também

essas         atividades,         em         resposta         à         resolução         do         Conselho         Universitário         que         trata         da

suspensão         de         atividades         presenciais         na         UFES.         Os         docentes         trouxeram         para         o         debate         suas

diferentes         impressões         e         também         as         posições         dos         discentes         de         suas         respectivas

disciplinas         tanto         na         graduação         quanto         no         PGCS,         com         adesões         muito         variáveis         conforme

as         situações.         O         professor         Igor         Suzano         Machado         trouxe         sua         preocupação         com         o

retrabalho         depois,         se         houver         o         retorno         posterior         das         atividades         presenciais.         Outra

preocupação         que         surgiu         no         debate         foi         como         a         CAPES         estava         lidando         com         a

contabilização         de         prazos.         O         representante         discente         João         Victor         Penha         dos         Santos

colocou         que,         no         geral,         a         posição         do         movimento         estudantil         alinha-se         à         da         Adufes,

contrária         às         atividades         remotas         para         disciplinas.         A         professora         Euzeneia         Carlos         sugeriu

que         o         foco         maior,         no         momento,         fosse         nas         orientações         das         pesquisas.         A         representante

discente         Tânia         Maria         Silveira         levantou         a         questão         de         como         ficaria         a         situação         dos         estágios

em         docência,         também         impossibilitados         de         realização.         Houve         também         discussão         sobre         se

haveria         o         cancelamento         formal         da         UFES.         O         professor         Sandro         José         Silva         pediu         para         que

fosse         dado         o         encaminhamento,         em         função         das         normativas         já         existentes         no         momento.         A

professora         Patrícia         Pavesi         sugeriu         que         fosse         produzido         um         arrazoado         sobre         a         discussão,

para         ser         compartilhado         também         no         âmbito         do         Departamento         de         Ciências         Sociais.         A

representante         discente         Tânia         Maria         Silveira         colocou         também         que         seria         bom         ver         o         que         os

grupos         de         pesquisa         estão         a         realizar.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:

Referente         à         discussão         sobre         os         processos         seletivos,         as         professoras         Maria         Cristina

Dadalto         e         Patrícia         Pavesi         colocaram         que         o         PGCS         não         deveria         ficar         alterando         os         editais         a

todo         ano.         Por         outro         lado,         a         coordenação         colocou         que         a         questão         da         judicialização         dos

processos         seletivos         e         os         problemas         ocorridos         nos         processos         seletivos         passados,

sobretudo         no         que         diz         respeito         ao         mestrado.         O         encaminhamento         dado         foi         a         coordenação

ficar         de         disponibilizar         os         arquivos         dos         processos         seletivos         anteriores         para         as         duas

comissões,         do         processo         seletivo         do         mestrado         e         do         processo         seletivo         do         doutorado,.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         ,         encaminhamento         aprovado;         tema         em

discussão.         PAUTA         9:         Referente         ao         prazo         de         qualificação         da         turma         de         mestrado         de

2019,         a         professora         Eliana         expôs         que         o         regimento         interno         do         PGCS         determina         que         as

qualificações         de         mestrado         devem         ocorrer         no         3º         semestre         letivo         das         turmas.         A

coordenadora         atentou         para         a         situação         da         turma         de         2019,         com         13         discentes         por         qualificar.
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Docentes         orientadoras/es         pronunciaram-se         sobre         a         situação         de         alguns         de         seus

orientandos,         repassando         a         informação         daqueles         que         eles         julgavam         que         conseguiriam

qualificar         ainda         no         prazo,         bem         como         daqueles         que         eles         acreditavam         que         ainda         não

poderiam.         A         questão         do         aumento         do         prazo         ficou         para         ser         decidida         mais         ao         final         do

período         2020-1,         em         futura         reunião,         de         modo         a         se         esperar         mais         a         aproximação         do         fim         do

prazo         regular         e         as         definições         de         marcações         dos         exames         de         qualificação.         Decisão:         Em

pauta.         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e

declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Aline         da         Ros         Scalfoni,         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         abril         de         2020.

Eliana Santos Junqueira Creado

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro

Andrea Barbosa Osorio Sarandy Igor Suzano Machado

Joao Victor Penha dos Santos Luciana Andressa Martins de Souza

Marcelo Fetz de Almeida Marcelo Fetz de Almeida

Marcelo Martins Vieira Marcia Barros Ferreira Rodrigues

Maria Cristina Dadalto Marta Zorzal e Silva

Osvaldo Martins de Oliveira Patricia Pereira Paveis
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Sandro Jose da Silva TÃ¢nia Maria Silveira
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