
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         DA         QUINTA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         09/06/2020.

Aos         nove         dias         do         mês         de         junho         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         oito         horas         e         quarenta         e

cinco                  minutos,         foi         realizada         no(a)         Sala         virtual         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         Maria         Cristina         Dadalto         (Presidente),         Adelia

Maria         Miglievich         Ribeiro,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Cristiana         Losekann,         Eliana

Santos         Junqueira         Creado,         Euzeneia         Carlos,         Igor         Suzano         Machado,         Joao         Victor         Penha

dos         Santos,         Luciana         Andressa         Martins         de         Souza,         Marcelo         Fetz         de         Almeida,         Marcelo

Martins         Vieira,         Marcia         Barros         Ferreira         Rodrigues,         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)         de         Aline         Trigueiro         Vicente         e         Antonia         de         Lourdes

Colbari.         Havendo         número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         A         professora         Eliana         Creado         informou         aos

presentes         sobre         suas         ações         na         Plataforma         Sucupira         e         prestou         contas         do         preenchimento

do         sistema,         inclusive         ter         começado         o         preenchimento         2020,         visto         que         a         alimentação         da

plataforma         é         contínua..         INFORME         2:         A         presidente         informou         que         as         ações         relativas         ao

antigo         projeto         de         desenvolvimento         institucional         com         a         Fucam         foram         realizadas..

INFORME         3:         Sobre         os         próximos         processos         seletivos         discente,         a         presidente         comunicou

haver         uma         comissão         presente         e         pediu         que         seus         integrantes         se         manifestassem.         O

professor         Osvaldo         informou         ainda         não         terem         definido         os         presidentes.         A         professora

Maria         Cristina         Dadalto         levantou         a         questão         das         bolsas.         A         professora         Eliana         ressaltou         a

prova         de         línguas         e         a         possibilidade         de         lançar         o         edital         no         final         do         ano.         A         professa

Cristiana         Losekann         ressalta         a         necessidade         de         uma         articulação         entre         a         PRPPG,         FAPES         e

Núcleo         de         línguas.         A         presidente         ficou         de         consultar         a         pró-reitoria,         visto         não         acreditar

ainda         haver         tal         articulação         também         entre         todos         os         PPGs         da         UFES..         INFORME         4:         A

professora         Cristiana         alertou         sobre         o         novo         modelo         de         avaliação         da         Capes         que         afetará

profundamente         os         cursos         de         pós-graduação.         Segundo         a         professora,         essas         mudanças         já

estarão         no         quadriênio         2021-2024.         Foi         usado         como         exemplo         o         fim         do         Qualis,         enquanto         a

mudança         mais         severa,         pois         afetará         a         forma         de         avaliação         usada         há         mais         tempo,         e         o         fim         da

condição         do         professor         colaborador.         A         professora         Losekann         acredita         que         a

pós-graduação         terá         apenas         uma         categoria         de         professores         com         a         saída         dos         colaboradores

e         que         isso         implicará         em         novas         adaptações         dos         PPGs..         INFORME         5:         Sobre         a

prorrogação         de         bolsas,         a         presidente         informou         que         vieram         orientações         da         Capes         sobre         a

Portaria         55,         porém         não         especificando         prazos         para         isso.         Ela         sugeriu         voltar         o         tema         para         a

comissão         de         bolsas         para         consultas         e         definições.         A         profa.         Adelia         sugeriu         trazer         o         tema

para         o         colegiado,         caso         a         comissão         de         bolsas         não         consiga         deliberar         em         virtude         da

urgência.         A         presidente         alertou         sobre         uma         decisão         que         beneficie         uma         turma         em

detrimento         de         outra.         A         professora         Cristiana         Losekann         sugeriu         prorrogar         os         prazos         de
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qualificação         e         defesa         e         discutir         a         prorrogação         de         bolsas         na         próxima         reunião         com         um

parecer         mais         sólido         da         comissão         de         bolsas.         O         discente         João         Victor         concordou         ampliar         a

discussão.         .         INFORME         6:         A         professora         Marta         Zorzal         informou         que         seu         projeto         de

pesquisa         sobre         o         desastre         da         Samarco         em         parceria         com         outras         instituições         promoverá

seminários         de         pesquisa         online         nos         próximos         dias         16         e         17.         O         primeiro,         no         dia         16,         será

com         a         professora         Manoela         Carneiro         Roland,         coordenadora         do         HOMA         -         Centro         de

Direitos         Humanos         e         Empresas,         sob         o         título         "Violações         de         Direitos         Humanos         e         a

Arquitetura         da         Impunidade         das         Corporações         Multinacionais".         O         segundo,         no         dia         17,

com         o         professor         Bruno         Milanez,         da         Universidade         Federal         de         Juiz         de         Fora,         sob         o         título

"Rede         Global         de         Produção         Mineral         e         estratégias         Corporativas         na         relação         com         o         Estado".

A         professora         Marta         informou         que         esses         seminários         serão         feitos         em         parceria         com         a         FDV,

do         qual         tem         parceria         com         seu         projeto         de         pesquisa         e         acontecerão         por         meio         da         plataforma

digital         Microsoft         Teams.         A         professora         informou         que         para         entrar         basta         acessar         o         link         por

ela         enviado         e         que         posteriormente         essas         palestras         estarão         disponibilizadas         na         internet..

PAUTA         1:         1.BANCAS         E         EXAMES         DE         QUALIFICAÇÃO         COM         AD         REFERENDUM

PARA         HOMOLOGAÇÃO         DO         COLEGIADO.         EXAMES         DE         QUALIFICAÇÃO:         1.1.

Aluna:         Talita         Mattedi.         Orientadora:         Nicole         Soares;         coorientador:         Sandro         Silva.         Título:

Terra         Indígena         Atingida:         análise         do         processo         e         reparação         dos         Tupinikim         e         Guarani         (ES)

pelos         danos         da         catástrofe         de         Mariana         (MG).         Examinadora         Interna:         Cristiana         Losekann.

Examinadora         Externa:         Daniela         Alarcon         (Museu         Nacional)         Data:         08         de         julho,         14         hrs.

1.2.         Aluno:         EDSON         BOMFIM         DOS         SANTOS.         Orientadora:         profa.         Dra.         Adélia

Miglievich.         Título:         Luta         antirracista         e         resistência         epistemológica         para         uma         brasilidade.

Examinadores         Externos:         Gustavo         Henrique         Araújo         Forde         (UFES)         e         Sérgio         Pereira         dos

Santos         (UFMT).         Data:         07         de         julho,         14         hrs.         1.3.         Aluna:         ELISA         MARLY         HERINGER

HERKNER.         Orientadora:         Marta         Zorzal.         Título:         Responsabilidade         Social         Corporativa:         o

caso         da         Samarco         S/A.         Examinadora         Interna:         Cristiana         Losekann.         Examinador         Externo:

Bruno         Milanez         (UFJF).         Data:         23/06/2020,         15         hrs.         1.4.         Aluna:         SOPHIA         SCARDUA

PEREIRA         TAKEUCHI.         Orientadora:         Eliana         Creado;         coorientador:         Marcelo         Fetz.

Título:         O         turismo         de         avistamento         de         baleias         jubartes         no         Espírito         Santo,         Brasil:

construção         de         símbolos         e         afetos         entre         pesquisadores         e         animais         não         humanos.

Examinadora         Interna:         Andrea         Osório.         Examinador         Externo:         Guilherme         Sá         (UnB).         Data:

19         de         jun.,         9         hrs.         1.5.         Aluna:         WANDERLEA         ALMENARA         MERLO         EMMERICK

OLIVEIRA.         Orientador:         Marcelo         Vieira.         Título:         Estabilidade         e         queda         presidencial         em

perspectiva         comparada:         um         estudo         de         casos         mais-diferentes         sobre         os         governos         Kirchner

(2007-2015)         e         Dilma         (2011-2016).         Examinadores         externos:         Paulo         Magalhães         (DCSo,

UFES),         Kátia         Fukushima         (Política         Social,         UFES).         Data:         30         de         jun,         14hrs.         .         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         2:         2.         Pedidos         de         prorrogação         de         defesa.

2.1.Pedido         de         prorrogação         de         Paula         Aristeu         Alves         (turma         2018),         orientador         prof.

Osvaldo:         mais         15         dias         para         defesa,         contados         a         partir         de         05         de         julho         de         2020.         2.2.Pedido

de         prorrogação         de         Eliane         Quintiliano         (turma         2018),         orientadora         profa.         Antonia:         mais         20

dias         para         defesa.         2.3.Pedido         de         prorrogação         de         Rayane         Marinho         Rosa         (turma         2018),

orientadora         profa.         Adélia:         mais         15         dias         para         defesa         contados         a         partir         de         05         de         julho         de

2020..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         3.         Mudanças         de         orientação.
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3.1.         Discente         Victor         de         Jesus         Barbosa         :         da         profa.         Miglievich         para         o         prof.         Igor         Suzano,

com         coorientação         do         prof.         Marcelo         Fetz         de         Almeida.         3.2.         Discente         Daniela         Batista

Aguilar         :         do         prof.         Marcelo         Fetz         de         Almeida         para         a         profa.         Aline         Trigueiro..         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         4.         Primeiro         formulário         de         coleta         de         dados

para         autoavaliação         e         pactuação         do         período         de         aplicação         e         prazo         para         preenchimento         por

docente.         A         professora         pede         uma         pactuação         de         preenchimento         do         formulário         de

autoavaliação         do         PGCS         2020         no         Link         divulgado         entre         os         pares         e         disponível         no         anexo

deste         documento.         O         grupo         considerou         prazos         de         7,         10         e         15         dias..         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade         O         grupo         discutiu         e         acolheu         o         prazo         de         10         dias         para         o         preenchimento         a

partir         da         data         da         aprovação..         PAUTA         5:         5.         Comissão         de         inscrições         de         processos

seletivos.         Foi         proposto         o         ingresso         da         profa.         Cristiana         Losekann         e         saída         da         profa.         Eliana

Creado..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         6.         Pedidos         de         prorrogação

prazos.         Os         discentes         elaboraram         3         cartas:         2         da         turma         de         2019,         1         assinada         pelos

representantes         discentes         atuais.         A         presidente         observou         na         carta         mais         ampla         uma

solicitação         de         ampliação         de         prazos         equivalentes         ao         tempo         total         para         titulação.         6.1.Foram

questionados         os         prazos         do         curso         de         Mestrado         tanto         nas         qualificações,         quanto         nas

defesas         das         turmas         2018         e         2019.         6.         1.1.         Foram         pontuados         também         a         defesa         da         turma

2018         e         a         indicação         da         PRPPG         em         reunião         com         coordenadores,         além         da         situação         de

atraso         pré-pandemia,         como         pedidos         de         prorrogação         segundo         o         protocolo         convencional.

6.1.2.         Também         foi         ponto         levantado         a         Qualificação         da         turma         2019,         sendo         que         no

destaque         anterior         sobre         o         assunto         a         presidente         havia         sugerido         1,5         mês,         e         pedidos         de

prorrogação         feitos         individualmente;         há         o         pedido         de         discentes         de         prazo         para         todos         como

um         todo;         há         a         sugestão         de         ser         até         agosto         [versus         carta         mais         geral         com         prazo         de

qualificação         igual         ao         prazo         total         previsto         regular         para         titulação].         6.1.3.         Defesa         da         turma

2019,         com         base         na         portaria         55         da         Capes         [justificativas,         foco         em         atividades         presenciais         e

excepcionalidade]         x         carta         mais         geral         dos         discentes.         A         presidente         apresentou         na

convocatória         um         quadro         sinóptico         com         situação         do         mestrado         2018/2019..         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade         O         colegiado         considerou         a         aplicação         da         Portaria         55         com

relação         ao         prazo         total         de         conclusão         de         até         três         meses         dado         pela         Capes,         considerando         em

conjunto         qualificação         e         defesa.         Assim,         a         qualificação         poderá         ocorrer         no         máximo         até         seis

meses         antes         da         defesa         para         o         Mestrado         e         até         quinze         meses         no         máximo         antes         da         defesa

do         Doutorado.         O         tempo         máximo         para         a         defesa         no         Mestrado         será         de         27         meses,         e,         no

Doutorado,         de         51         meses.         Os         prazos         excepcionais         se         aplicarão         a         turmas         que         ingressaram

em         2019         e         2020..         PAUTA         7:         7.         Turma         MESTRADO         2020.         Foram         questionados         as

situações         de         suspensão         de         disciplinas,         orientações         e         atrasos         nas         qualificações.         A

presidente         ressaltou         haver         apenas         dois         bolsistas         (cotistas)         e         grande         fila         de         espera         por

bolsas..         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade         A         pauta         foi         debatida         ainda         nos

informes         em         que         o         grupo         composto         por         docentes         e         discentes         decidiu         por         uma         discussão

mais         ampla         a         respeito         do         tema..         PAUTA         8:         8.         Transição         coordenação         PGCS.         A

presidente         trouxe         aos         demais         sua         preocupação         quanto         ao         processo         de         transição         da

coordenação         do         PGCS         em         virtude         das         burocracias         que         envolvem         a         chefia.         Foi

questionado         o         melhor         prazo         para         realizar         a         eleição,         visto         que         sob         perspectiva         da

presidente,         com         base         no         §         3º         do         Art.         15         do         Regulamento         Geral,         que         dita         que         "logo         após
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a         eleição         do         Coordenador         e         Coordenador         Adjunto,         deve         ser         aberto         um         documento

avulso         (contendo         a         Ata         do         Colegiado),         solicitando         ao         Centro         a         homologação         da         Eleição

e         envio         ao         DGP/PROGEP/UFES         para         registro         dos         cargos         de         Coordenador         e

Coordenador         Adjunto         nas         respectivas         fichas         de         qualificação         funcional",         o         que         levaria         a

eleição         ocorrer         na         véspera         de         sua         saída.         A         professora         Cristiana         Losekann         arguiu         que         não

haveria         essa         necessidade,         podendo         ser         feita         uma         eleição         em         forma         de         consulta         para

adiantar         os         trâmites,         visto         que         a         homologação         da         eleição         ainda         deveria         passar         pela

aprovação         do         Conselho         Departamental         do         Centro..         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade         O         grupo         decidiu         por         uma         nova         reunião         para         eleger         nova         coordenação..

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

encerrada         a         sessão,         e         eu,         Ariel         Sessa,         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,         09         de         junho         de         2020.

Maria Cristina Dadalto

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro

Andrea Barbosa Osorio Sarandy Cristiana Losekann

Eliana Santos Junqueira Creado Euzeneia Carlos

Igor Suzano Machado Joao Victor Penha dos Santos

Luciana Andressa Martins de Souza Marcelo Fetz de Almeida

Marcelo Martins Vieira Marcia Barros Ferreira Rodrigues
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Marta Zorzal e Silva Osvaldo Martins de Oliveira

Patricia Pereira Paveis Sandro Jose da Silva

TÃ¢nia Maria Silveira
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