
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         NONA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         15/09/2020.

Aos         quinze         dias         do         mês         de         setembro         do         ano         de         dois         mil         e         vinte,         às         nove         horas         e         trinta

minutos,         foi         realizada         no(a)         Webconferência         a         Nona         Sessão         Ordinária         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),         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,         Sandro

Jose         da         Silva         e         Tânia         Maria         Silveira,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Adelia         Maria         Miglievich

Ribeiro,         Aline         Trigueiro         Vicente,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Antonia         de         Lourdes

Colbari,         Euzeneia         Carlos,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Nicole         Soares         Pinto         e         Patricia         Pereira

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

declarou         aberta         a         sessão.         INFORME         1:         PROAP.         A         coordenadora         informou         que         o

PROAP         está         disponível         para         pedido         de         reembolso         para         encaminhamento         via         Lepisma

com         formulário         próprio,         conforme         distribuição         já         estabelecida.         A         segunda         parcela         do

PROAP         já         foi         liberada         e         a         Comissão         Gestora         está         trabalhando         na         proposta         para

apresentação         na         próxima         reunião         do         Colegiado.         Informou         ainda         que         houve         uma

mudança         no         cálculo         do         PROAP,         que         agora         é         feito         apenas         pelo         número         de         bolsas,         o         que

significa         uma         redução         para         o         Programa,         apesar         de         ainda         caber         recurso         contra         a         decisão.

INFORME         2:         Preenchimento         da         Sucupira.         A         coordenadora         informou         que         no         momento

estão         formalizando         o         cadastramento         de         bolsas         de         IC         na         Plataforma         Sucupira         e         que         se

algum         membro         tiver         alguma         comunicação         sobre         projeto         ou         financiamento         é         necessário

maior         detalhamento         para         inserção.         INFORME         3:         Plataforma         Stela         Experta.         A

professora         Cristiana         informou         que         a         Pró-Reitoria         de         Pesquisa         e         Pós-graduação,         visando

uma         melhor         divulgação         das         produções         científicas,         bem         como         permitir         a         extração         de

indicadores         que         poderão         subsidiar         políticas         de         desenvolvimento         da         pesquisa         e

pós-graduação         institucionais,         contratou         os         serviços         da         plataforma         Stela         Experta.         É         uma

espécie         de         assessoria         aos         programas,         que         vai         contribuir         para         a         auto-avaliação         do

Programa.         INFORME         4:         Retomada         do         Semestre.         A         coordenação         informou         que         houve

um         seminário         para         abertura         do         semestre         que         marcou         a         entrada         no         EARTE.         Os         acessos

estão         ocorrendo         inicialmente         de         forma         pouco         conturbada,         com         alguns         problemas         de

acesso,         em         razão         da         novidade.         As         matrículas         foram         feitas         e         as         pautas         enviadas         aos

professores.         INFORME         5:         O         representante         discente         informou         que         no         dia         24/09,

quinta-feira,         haverá         a         continuação         do         CPC         Debate         com         o         tema         "Raça         e         Política"         com         os

professores         Luiz         Augusto         Campos         (iesp)         e                  Edilza         Sotero         (ufba).         Será         as         15h         no

youtube         do         CPC.         Mais         informações,         estão         disponíveis         em         redes         sociais.         INFORME         6:

Semana         de         Volta         às         aulas.         A         representante         discentes         informou         sobre         a         Semana         de         Volta
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às         aulas,         salientando         a         importância         de         permanência         de         atividades         online,         como

ocorreram         na         semana         inicial.         Assim,         foi         feita         uma         consulta         sobre         uma         "semana

discente",         com         debates         e         palestras         online         para         discutir         temas         ligados         à         pós-graduação         e

ao         momento         atual.         Assim,         a         professora         Tânia         consultou         sobre         a         possibilidade         de

aprovação         em         ponto         de         pauta.         Ponto         incluído.         PAUTA         1:         Homologação         da         aprovação

do         calendário         acadêmico         -         retificação         do         calendário         2020/1,         e         lançamento         de         2020/2

iniciando         em         14         de         setembro         e         finalizando         em         14         de         dezembro.         Calendário         estabelecido

em         reunião         anterior         e         encaminhado         para         apreciação.         Decisão:         Homologado(a).         PAUTA
2:         Criação         da         comissão         de         ações         afirmativas                  -         A         comissão         será         inicialmente         composta

por         Joyce         Mazzoco         do         Nascimento         (representante         discente)         e         Luciana         Andressa

(Presidente-         docente),         com         possibilidade         de         agregar         outro         docente         futuramente.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         3:         Formalização         da         entrada         da

Comissão         de         acolhimento         e         escuta         com         a         Professora         Márcia         Barros         (Presidente         -

docente)         e         Victor         de         Jesus         (representante         discente),         encaminhada         ao         colegiado         para

referendo.         Decisão:         Referendado(a).         PAUTA         4:         Edital         CNPq         25/2020.         Em         conversa

com         a         PRPPG         a         coordenadora         apontou         que         a         criação         desse         novo         sistema         através         do

edital         pode         ser         positiva         ao         PGCS.         A         redação         feita         pela         coordenação,         com         base         em

consulta         à         PRPPG         e         informações         do         fórum         de         coordenadores,         foi         encaminhado         ao

Colegiado         para         apreciação         e         inclusões.         Como         é         possível         envio         de         dez         projetos         em         rede

de         colaboração         e         foram         selecionados         oito,         ainda         poderiam         ser         incluídos         dois         projetos

para         completar         a         ficha.         A         professora         Cristiana         Losekann         analisou         a         Plataforma         Sucupira

e         acredita         que         outros         projetos         do         Programa         poderiam         ser         incluídos.         Após         deliberação         e

leitura         da         redação         apresentada         aos         membros,         foram         incluídos         o         projeto         "Africanidades"

do         prof.         Osvaldo         Martins         e         Dados         FAPESP         da         Profa.         Luciana         Andressa.         Finda

apresentação,         a         coordenação         apresentou         a         proposta         para         apreciação.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Consulta         para         criar         proposta         para         FAPES:

orientada         para         a         internacionalização         do         programa         (bolsas         sanduíche         para         doutorado,

visitas         técnicas,         publicação         internacional,         etc).         A         coordenadora         fez         uma         consulta         ao

colegiado         sobre         a         possibilidade         de         elaboração         de         uma         proposta         de         Edital         para         a         FAPES

que         possibilitará         o         financiamento         de         alguma         demandas         do         PGCS,         como         bolsas,         apoio

técnico,         pós-doutorado,         visita         técnica,         sanduíche,         entre         outros.         No         entanto,         como         há

limitação         de         600         mil         reais         para         cada         proposta,         é         preciso         tomar         decisões         para         alocação         de

recursos.         O         Edital         terá         validade         de         50         meses         e         obrigatoriamente         pelo         menos         5%         da

verba         solicitada         deve         ser         destinada         à         internacionalização.         Assim,         ainda         que         não         seja         um

foco         direto,         a         internacionalização         é         necessária.         Uma         ideia         seria         utilização         de         proposta

priorizando         recursos         para         internacionalização         institucional,         vinculada         ao         planejamento

estratégico         do         Programa         visando         o         aumento         de         nota         4         para         nota         5.         Após         explanação

pelo         coordenadora         e         pelo         coordenador         adjunto,         foi         posto         em         votação         aprovação         da

orientação         da         construção         da         proposta         e         após         análise         colegiada,         foi         aprovada.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Mesa-Redonda         Online.         Aprovação         da         mesa

redonda         ?ATIVISMO         E         CAPITALISMO         ALGORÍTMICO:         formas         de         resistência,

organização,         engajamento         e         mobilização         sóciopolítica?.         Expositores:         Júlio         Valentim

(URNABOT):         Título         da         Exposição,         Marcelo         Castañeda         (UFRJ):         Título         da         Exposição,
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Mediação:         Patrícia         Pavesi         (PGCS/UFES).         Data:         15/10/20,         Transmissão:         Facebook         /

Youtube         /         Instagram.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         7:

Mesa-Redonda.         Aprovação         da         Mesa-Redonda:         Organização         e         Participação         Política         nas

e         pelas         Plataforma         Digitais:         estratégias,         alcances         e         limites         de         ocupação         e         usos         por

governos         e         sociedade         civil?.         Data:         29/10         ou         05/11/20.         Expositores:         Ana         Cláudia

Farranha         (UnB),         Marcelo         Castañeda         (UFRJ).Debatedora:         Cristiana         Losekann

(PGCS/UFES).         Mediação:         Patrícia         Pavesi         (PGCS/UFES).         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         8:         Evento         da         Semana         Discente.         A         representante         discente

informou         que         a         ideia         dos         alunos         é         fazer         a         semana         na         primeira         semana         de         novembro,         em

um         formato         diferente,         em         formato         online,         estimulando         a         produção         e         integração         discente,

sem         apresentação         de         trabalhos,         mas         com         discussões,         abordando         temas         recentes,         mesmo

neste         semestre         atípico.         O         objetivo         seria         manutenção         do         evento,         sem         perder         a

continuidade         dos         eventos         permanentes         do         Programa,         com         manutenção         do         nome         do

evento,         em         uma         programação         mais         modesta,         com         envolvimento         da         graduação,

aproveitando         a         comemoração         dos         30         anos         do         Curso         de         Ciências         Sociais         como         tema         do

evento.         Após         consideração         do         Colegiado,         foi         decidido         que         a         representante         discente

contate         os         pares         e         retorne         com         a         Proposta         definida         para         aprovação.         Decisão:         Em         pauta.

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,         15         de         setembro         de         2020.

Cristiana Losekann

(Presidente)

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
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Maria Cristina Dadalto Osvaldo Martins de Oliveira

Sandro Jose da Silva TÃ¢nia Maria Silveira
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