
         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIÊNCIAS         HUMANAS         E         NATURAIS
-         CCHN

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         PRIMEIRA         SESSÃO         ORDINÁRIA         DO(A)         PROGRAMA         DE
PÓS-GRADUAÇÃO         EM         CIÊNCIAS         SOCIAIS         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL
DO         ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         15/02/2022.

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

zero                  minutos,         foi         realizada         no(a)         webconferencia         a         Primeira         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),         Adelia         Maria

Miglievich         Ribeiro,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy,         Igor         Suzano         Machado,         Jerônimo

Amaral         de         Carvalho,         Liliane         Moreira         Ramos,         Marcelo         Fetz         de         Almeida,         Marcia         Barros

Ferreira         Rodrigues,         Maria         Cristina         Dadalto,         Marta         Zorzal         e         Silva,         Nicole         Soares         Pinto,

Osvaldo         Martins         de         Oliveira         e         Paula         Ferrario         Traba,         com         a(s)         ausência(s)         justificada(s)

de         Aline         Trigueiro         Vicente,         Eliana         Santos         Junqueira         Creado,         Euzeneia         Carlos,         Luciana

Andressa         Martins         de         Souza         e         Patricia         Pereira         Paveis,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Antonia

de         Lourdes         Colbari,         Marcelo         Martins         Vieira         e         Sandro         Jose         da         Silva.         Havendo         número

legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.

INFORME         1:         A         Presidente         informa         que         está         realizando         a         atualização         do         Site         do

programa         e         que         a         partir         do         semestre         2022/1         as         solicitações         de         matrículas         e         as         demais

demandas         dos         discentes         serão         realizadas         via         formulário         diretamente         na         página         do

programa.         Será         incluído         também         o         calendário         com         todas         as         informações         de         interesse         do

aluno.         A         modificação         está         sendo         feita         pelos         monitores         e         terá         a         parceria         da         SIP.         Essas

alterações         tem         o         objetivo         de         facilitar         a         vida         do         estudante,         pois         apresentará         todas         as

informações         necessárias         sobre         o         ano         letivo.         Convida         os         docentes         para         visitar         o         site,         e         se

perceberem         alguma         informação         equivocada,         avisem         a         coordenação.         INFORME         2:         A

presidente         informa         que         enviou         para         todos         os         docentes         do         programa         o         email         do         Marcelo

Rosa,         da         CAPES,         com         as         atualizações         sobre         a         avaliação.         Informa         também         que         no         dia

22/02         acontecerá         uma                  audiência         pública         sobre         o         tema,         e         que         participará.         A         informação

é         que         o         Qualis         seria         divulgado         entre         fevereiro         e         março.         Há         grande         expectativa         para         as

orientações         sobre         as         publicações.         Reitera         que         o         objetivo         é         subir         de         nota.         INFORME         3:

A         presidente         informa         que         sobre         as         bolsas,         FAPES         e         CAPES:         Aprovados         na         FAPES:         3

bolsas         de         mestrado,         e         02         para         o         doutorado,         mais         uma         bolsa         redistribuída         do         edital         do

ano         passado         mais         uma         bolsa         para         o         doutorado.         Todas         as         informações         estão         no         Site.

INFORME         4:         A         presidente         informa         sobre         as         questões         relacionadas         às         salas         dos         prédios

Bárbara,         Wallace         e         a         perspectiva         de         novas         no         prédio         novo.         Ressalta         que         as         salas

pertencem         ao         programa         e         não         ao         docente.         Após         várias         falas         sobre         o         assunto         a

coordenação         informa         que         passará         uma         lista         no         sentido         de         fazer         um         levantamento         das

atuais         salas         do         programa         e         também         verificar         quais         grupos         de         pesquisa         não         tem         sala.         O

objetivo         é         que         cada         grupo         de         pesquisa         tenha         sua         própria         sala.         PAUTA         1:         Trata         o

presente         parecer         de         apreciação         de         pedido         de         realização         de         estágio         pós-doutoral         do

pesquisador         Thiago         Barcelos         Soliva,         junto         ao         PGCS/UFES,         com         carga-horária         de         6
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horas/dia.         Após         realizar         a         análise         dos         documentos         apresentados,         observou-se         que

trata-se         de         pesquisador         com         vínculo         empregatício         em         instituição         de         ensino         federal,

devidamente         autorizado         para         a         realização         das         atividades         de         pós-doc.         O         pesquisador

deseja         vincular-se         à         linha         de         pesquisa:         Estudos         Socioambientais,         Culturas         e         Identidades

e         apresenta         projeto         intitulado         "Memórias,         existências         e         resistências:         um         estudo         sobre         o

movimento         LGBTQIA+         em         Vitória"         solicitando         a         supervisão         da         docente         do         programa

Andréa         Barbosa         Osório         Sarandy         a         qual         deu         concordância.         Tanto         o         projeto         de         pesquisa,

quanto         o         currículo         do         pesquisador         são         de         alta         qualidade         tendo         o         mesmo         já         experiência

na         docência         em         pós-graduação,         bancas         e         orientações.         Seu         currículo         conta         com         ampla

produção         bibliográfica         e         publicações         recentes.         Além         disso,         o         requerente         apresentou

plano         de         trabalho         e         documentação         conforme         a         resolução         da         UFES         que         trata         do         assunto.

Solicita-se         apenas         que         o         requerente         altere         a         data         de         início         do         estágio         para         uma         data

compatível         com         a         apreciação         deste         pedido         e         aprovação         em         reunião.         Devido         aos         trâmites

burocráticos,         sugiro         a         data:         01/03/2022         à         01/03/2023.         Sem         mais,         coloco         em         votação         o

parecer         favorável         ao         requerente.         Relator(a):         Cristiana         Losekann.         Decisão:         Aprovado(a)

por         unanimidade.         PAUTA         2:         Fechamento         da         oferta         de         disciplina         para         o         semestre

2022/1.         A         coordenação         conversou         diretamente         com         os         docentes.         O         professor         Igor

ministrar         a         disciplina         de         Métodos         e         questões         epistemológicas         e         o         Marcelo         construirá

uma         disciplina         Sociologia         do         Conhecimento         na         linha         de         teoria.         Assim,         foi         ofertada         uma

disciplina         em         cada         linha.         A         professora         Andrea         propôs         um         Curso         Especial         de         30         horas,

realizado         junto         com         a         professora         Francisca,         da         Federal         do         Rio         Grande         do         Norte.         Não

entrará         como         parte         do         currículo         do         curso,         mas,         como         uma         carga         horária         adicional         do

curso.         Foi         criada         a         disciplina         optativa         com         o         código         PGCS         ?         0000,         para         a         disciplina

Curso         Especial,         com         carga         horária         de         30         horas         e         2         créditos.         Decisão:         Aprovado(a)         por

unanimidade.         PAUTA         3:         A         Presidente         apresenta         algumas         diretrizes         sugeridas         pela

Comissão         Gestora         no         sentido         de         criar         características         centrais         que         respaldem         a         Comissão

de         Seleção         de         Docentes         Permanentes,         composta         pelas         as         professoras:         Marta         Zorzal         e

Silva,         Andrea         Barbosa         Osorio         Sarandy         e                  Adelia                  Miglievich         Ribeiro         na         construção         do

Edital.         Após         amplo         debate,         Seguem         as         diretrizes:         Perfil         da         vaga:         Por         linhas         de         Pesquisa:

1.         Instituições,         participação         e         políticas         públicas         (disciplinas         esperadas:         métodos

quantitativos)         2.         Estudos         em         teorias         sociais         contemporâneas         (disciplinas         esperadas:

métodos         qualitativos;         métodos         e         questões         epistemológicas);         -         período         de         lançamento:

abril;         -         Pontuação         de         produção         baseada         no         Qualis         novo         e         Sucupira;         -         Foi         levantada         a

possibilidade         de         atribuir         pontuação         extra         para         candidato         do         DCSO,         como         forma         de

incentivar         o         docente         do         departamento,         mas         também         se         ponderou         sobre         as         implicações

em         termos         de         garantir         equidade         a         todos         os         candidatos         da         seleção.         A         questão         foi

encaminhada         para         a         comissão         organizadora         da         seleção;         número         de         vagas:         3.         A

Comissão         de         Seleção         apresentará         o         Edital         para         ser         aprovado         no         Colegiado.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         4:         A         presidente         propõe         datas         para         as         reuniões

do         Colegiado.         Fevereiro:         15/02;         Março:         22/03;         Abril:         26/04;         Maio:         24/05;         Junho:         21/06;

Julho:         19/07;         Agosto:         30/08;         Setembro:         Outubro:         Novembro:         Dezembro:.         Decisão:
Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         5:         Alunos         em         situação         de         desligamento:         1         -

Iago         de         Carvalho         Nunes                  Motivo:         reprovação         nos         semestres         de         2021/1         e         2021/2.         2         -
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Giovana         Martins         Araújo                  Motivo:         mais         de         uma         reprovação         no         semestre         2021/2.         Ambos

descumpriram         o         que         consta         do         Regimento         do         programa         no         que         se         refere         a         reprovação.

Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         6:         Homologação         de         banca         de         defesa

de         Dissertação         de         Amanda         Rodrigues         Santiago.         Intitulo         da         dissertação:         Intervenções

Epistêmicas         de         María         Lugones:         Notas         Sobre         o         Sistema         Colonial/Moderno         de         Gênero.

Agendada         para         24         de         fevereiro         de         2022,         às         14:30h,         com         os         seguintes         membros:         Profª.

Drª.         Adelia         Miglievich         Ribeiro         -         UFES         (         Orientadora);         Profª.         Drª.         Lílian         Lima

Gonçalves         dos         Prazeres         -         UNEB         (Examinadora         Externa);         Profª.         Drª.         Pâmela         Marconatto

Marques         -         UFRGS         (Examinadora         Externa)         e         Prof.         Dr.         Estevão         Rafael         Fernandes         -

UNIR         (Examinador         Externo         Suplente).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         7:         Homologação         de         Qualificação         de         Tese         de         Tânia         Maria         Silveira.         Título:

RISCO         DE         DESASTRE         &         ESTRATÉGIA         CORPORATIVA:         A

VULNERABILIDADE         POLÍTICO-INSTITUCIONAL         NO         CASO         SAMARCO.         A

qualificação         será         realizada         no         dia         07         de         março         de         2022,         às                  14h:30min.         Os         membros         que

irão         compor         a         banca         são:         Profa.         Dra.         Marta         Zorzal         e         Silva,         UFES         (Orientadora         e

Presidente         da         comissão);         Profa.         Dra.         Cristiana         Losekann,         UFES         (Examinadora         Interna);

Prof.         Dr.         Bruno         Milanez,         UFES         (Examinador         Externo);         Profa.         Dra.         Raquel         Giffoni

Pinto,         UFF         (Examinadora         Suplente         Externa);         Prof.         Dr.         Marcelo         Marques         Vieira,         UFES

(Examinador         Suplente         Interno).         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         8:

Formação         de         bancas         para         próxima         seleção.         Decisão:         Retirado(a).         PAUTA         9:

Apreciação         das         seguintes         atas:         Ata         da         7ª         Reunião         Ordinária         realizada         em         16/11/2021.

Ata         da         8ª         Reunião         Ordinária         realizada         em         07/12/2021.         Ata         da         10ª         Reunião

Extraordinária         realizada         em         16/12/2021.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.

PAUTA         10:         Prorrogação         excepcional         de         3         (três)         meses         da         discente         Ingrid         Marques

Cabral,         de         acordo         com         a         Portaria         Capes         nº         121/2020,         que         alterou         a         Portaria         Capes         nº         55

de         29         de         abril         de         2020).         A         justifica         do         pedido         foi         devido         aos         contratemos         causados         pela

COVID.         Decisão:         Aprovado(a)         por         unanimidade.         PAUTA         11:         Ratificação         da         regra

definida         na         Comissão         de         bolsas         para         fins         de         dirimir         controvérsias         sob         a         interpretação         do

regimento:         define         a         necessidade         de         inexistência         pregressa         (dentro         do         PGCS)         de

reprovações         para         concessão         de         bolsa.         A         presidente         relata         os         critério         da         seleção         e

apresenta         a         decisão         conforme         a         Ata         nº         1?         27/04/2021         da         Reunião         da         Comissão         de

Bolsas.         Com         as         seguintes         pontuações:         1.         Formalização         da         regra         que         pacifica         e         define         a

exigência         de         aprovação         em         todas         as         disciplinas         do         histórico         escolar         para         implementação

de         bolsa,         e                           2.         Estabelecimento         de         prazo         até         Março         (seguindo         dia         do         calendário         Fapes)

para         implementação         de         bolsa         Fapes         do         aluno         Antonio         Nacílio         de         acordo         com         as         regras

da         própria         agência.         A         representante         discente         Liliane         Moreira         Ramos         solicita         a         retirada

de         pauta         para         que         possa         discutir         com         os         alunos.                  Esse         pedido         que         após         amplo         debate,         foi

acolhido.         Decisão:         Retirado(a).         Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)         Senhor(a)         Presidente

agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Giovana         Fernandes         de         Souza,

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         fevereiro         de         2022.
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Cristiana Losekann

(Presidente)

Adelia Maria Miglievich Ribeiro

Andrea Barbosa Osorio Sarandy Igor Suzano Machado

JerÃ´nimo Amaral de Carvalho Liliane Moreira Ramos

Marcelo Fetz de Almeida Marcia Barros Ferreira Rodrigues

Maria Cristina Dadalto Marta Zorzal e Silva

Nicole Soares Pinto Osvaldo Martins de Oliveira

Paula Ferrario Traba
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