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ATA nº 009/2019 - DA REUNIÃO DO 1 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, 2 

REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. 3 

Aos trinta dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 4 

horas, realizou-se a reunião do Departamento de Sociologia, sob a Presidência da 5 

Professora MARIA TARCISA SILVA BEGA – Chefe do Departamento, e com a 6 

presença das seguintes pessoas: Professores: ANGELO JOSÉ DA SILVA, JAIME 7 

SANTOS JUNIOR, JOSÉ LUIZ FERNANDES CERVEIRA FILHO, MARCIO DE 8 

AGUIAR VASCONCELOS MONETA, MARCIO SERGIO BATISTA SILVEIRA DE 9 

OLIVEIRA, MARLENE TAMANINI, MERYL ADELMAN, RODRIGO CZAJKA, 10 

RODOLFO BEZERRA DE MENEZES LOBATO DA COSTA e SIMONE MEUCCI. Os 11 

Professores LISANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA BRAGA, MARIA APARECIDA DA 12 

CRUZ BRIDI e RICARDO COSTA DE OLIVEIRA justificaram a ausência. Com a 13 

palavra a Senhora Presidente deu início à reunião apresentando a seguinte pauta: 1) 14 

INFORMES: a senhora Presidente abriu a reunião informando sobre a rejeição do 15 

projeto do governo federal FUTURE-SE pelo Conselho Universitário por unanimidade 16 

de votos.  Essa posição essa que vem sendo adotada pela maioria das Universidades 17 

Federais de maior porte. A senhora Presidente também informou sobre a necessidade 18 

de elaboração e aprovação do novo Regimento Departamental do DECISO em até 19 

cento e vinte dias devido às demandas impostas pelo SIORG. Os responsáveis pela 20 

elaboração do novo regimento foram indicados e aprovados na última reunião 21 

plenária. A professora MARLENE TAMANINI informou sobre seu afastamento para 22 

capacitação entre os meses de setembro a dezembro. Em seguida, a professora 23 

SIMONE MEUCCI informou sobre o 11º Seminário de Sociologia e Política que 24 

ocorrerá no dia 04 de outubro com a festa de inauguração. A professora também disse 25 

que precisará de doação de recursos para efetivar a realização do evento e que para 26 

o próximo ano não há previsão orçamentária pela CAPES. 02) CARGA HORÁRIA DA 27 

EXTENSÃO NA REFORMA CURRICULAR: a senhora Presidente passou a palavra 28 

para o professor MÁRCIO SERGIO que falou sobre do que vem sendo discutido na 29 

Comissão de Reforma acerca da carga horária de extensão no currículo. A inclusão 30 

de dez por cento das atividades de extensão poderia se realizar por algumas 31 

alternativas: disciplinas específicas de extensão, inclusão de disciplinas com parte das 32 

cargas horárias voltadas para a participação em programas ou projetos de extensão, 33 

inclusive de eventos promovidos por outras instituições de ensino superior. Essa 34 

proposta estaria impulsionaria o tema da interdisciplinaridade e a realização formal de 35 

parcerias com outros cursos e instituições. A professora MARIA TARCISA enfatizou a 36 

importância dos projetos de extensão até mesmo para a criação de projetos de 37 

pesquisa na Universidade, pois esses eventos possibilitam a ida de muitos alunos pela 38 

primeira vez ao trabalho de campo em comunidades e ocupações, fator que tem muita 39 

influência sobre o processo de formação. Em seguida, o professor RODOLFO 40 

LOBATO falou que é preciso uma reunião específica para discutir os objetivos das 41 

atividades de extensão. A professora MARIA TARCISA propôs então uma reunião 42 

temática para deliberar o tema da extensão, no dia 20 de setembro, às 14h, a qual foi 43 

aprovada por unanimidade de votos.  3) APROVAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 44 
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DEDICAÇÃO EXCLUSIVA: a senhora Presidente apresentou o projeto de pesquisa 45 

do professor MARCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA denominado “A 46 

vontade de trabalhar para si - modo de vida, família, divisão sexual do trabalho e 47 

trajetórias laborais na classe trabalhadora no Recife”, o qual foi analisado pelo 48 

parecerista RODOLFO BEZERRA DE MENEZES LOBATO DA COSTA, que 49 

apresentou e fundamentou seu parecer favorável à plenária. Após discussão e 50 

votação o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade de votos. 04) CURSO 51 

DE EXTENSÃO: a senhora Presidente passou a palavra para o professor MARCIO 52 

DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA que expôs a proposta do curso de extensão 53 

denominado “Introdução ao tratamento do banco de dados RAIS/MTE no SPSS” 54 

ofertado pelo Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade, sob coordenação do servidor 55 

LUCAS VINICIUS DE CARVALHO e vice coordenado pelo professor MÁRCIO DE 56 

AGUIAR VASCONCELOS MONETA. O curso terá carga horária de 8 horas e será 57 

realizado entre os dias 07 e 14 de outubro. Após análise e discussão, a proposta foi 58 

aprovada por unanimidade de votos. 05) RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE 59 

SOCIOLOGIA NO VESTIBULAR/NC: a Senhora Presidente apresentou a 60 

necessidade de indicação de novo responsável para área de Sociologia no vestibular 61 

do Núcleo de Concursos da UFPR no lugar do professor Rodrigo Czajka. Após 62 

discussões, a plenária decidiu que os professores que tiverem interesse em 63 

desenvolver as atividades relativas ao vestibular na área de Sociologia farão uma 64 

reunião com o Professor Rodrigo Czajka. A partir desse encontro será escolhido o 65 

representante do Deciso em caráter sigiloso. 06) APROVAÇÃO DE PROJETO DE 66 

TCC PARA ENCAMINHAMENTO AO COMITÊ DE ÉTICA: a senhora Presidente 67 

solicitou a aprovação do projeto de TCC da aluna Fabiane Helene Valmore, 68 

intitulado “Arte e (Lou)cura: o transitar pelos caminhos da arte como forma de 69 

desconstrução da loucura e fabricação do artista”, orientanda da Professora 70 

Dra. MARIA TARCISA SILVA BEGA. Este projeto envolve população em atendimento 71 

nos seguintes locais na cidade do Rio de Janeiro: Instituto Municipal Nise da Silveira, 72 

Instituto Municipal Philippe Pinel, Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do 73 

Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ), Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano 74 

Moreira e Universidade Popular de Arte e Ciência (UPAC/Hotel da Loucura) e precisa 75 

ser submetido ao Comitê de Ética na pesquisa (CEP) da UFPR. Também será 76 

registrado na Plataforma Brasil (CONEP). Após discussão e votação o projeto foi 77 

aprovado por unanimidade de votos. 07) INFORMAÇÕES SOBRE O EVINCI E 78 

COMITÊ DE PESQUISA: a senhora Presidente passou a palavra para a professora 79 

Meryl Adelman que expôs a necessidade de indicação de membros para composição 80 

da banca do EVINCI, a qual precisará conter um professor do departamento para ser 81 

membro titular, um professor para suplência e alunos da pós-graduação. Após 82 

discussões, foram aprovados os nomes do professor JAIME SANTOS JUNIOR (titular) 83 

e MERYL ADELMAN (suplência). 08) APROVAÇÕES DO PROJETOS DE 84 

PESQUISA: a Senhora Presidente apresentou os projetos de pesquisa dos 85 

professores do DECISO que foram submetidos à aprovação para indexação nos 86 

sistemas informatizados da UFPR e das agências de fomento com respectivos 87 

pareceres. Foram analisados os seguintes projetos: “Pensamento social, 88 

intelectuais e circulação de ideias” e “Intelectuais e Estado na construção de 89 
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narrativas fílmicas sobre identidade nacional no Brasil e em Portugal nas 90 

décadas de 1930 e 1940”, coordenados pelo professor ALEXANDRO DANTAS 91 

TRINDADE; “O Corpo Urbano”, coordenados pelo professor ANGELO JOSE DA 92 

SILVA; “Movimentos cruzados e histórias específicas de operários e 93 

trabalhadores rurais. Análise comparativa dos ciclos de greves iniciados pelos 94 

metalúrgicos de São Paulo e do ABC paulista e pelos canavieiros de 95 

Pernambuco no final dos anos 70”, coordenado pelo professor JAIME SANTOS 96 

JUNIOR; “Dinâmicas agropecuária e socioambiental relacionadas à rede sócio-97 

técnica de ampliação da oferta de energia: o caso da Bacia Hidrográfica do rio 98 

Tibagi" coordenado pelo professor JOSÈ LUIZ FERNANDES CERVEIRA FILHO; 99 

“Neoliberalismo Discricionário e Discurso do Bloco Dominante no Brasil (2015-100 

2019)” coordenado pelo professor LISANDRORODRIGUES DE ALMEIDA BRAGA; “A 101 

vontade de trabalhar para si - modo de vida, família, divisão sexual do trabalho 102 

e trajetórias laborais na classe trabalhadora no Recife” coordenado pelo professor 103 

MÁRCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA; “Refugiados no Paraná: situação 104 

sócio-laboral e processos integrativos”, “Trajetória De Haitianos No Brasil (2013-105 

2019): Estratégias Educativas” e “Imigração, sociologia brasileira e ciências 106 

afins: questões teóricas e metodológicas” coordenados pelo professor MÁRCIO 107 

SÉRGIO BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA; “Configurações do trabalho e do 108 

sindicalismo no pós-reforma trabalhista em diferentes contextos: os nexos 109 

entre a precariedade e a flexibilidade”, “Dimensões do trabalho na era flexível”, 110 

“Trabalhadores em tecnologias de informação, sindicalismo e ação coletiva: o 111 

que há de novo no horizonte?”, coordenados pela professora MARIA APARECIDA 112 

DA CRUZ BRIDI; “Democracia, Cultura e Desenvolvimento, Sub-Projeto: 113 

Políticas Públicas e Mudanças Sociais”, “Viver na Cidade: Avaliação e 114 

Intervenção em áreas de habitações precárias em Curitiba”, “Políticas Sociais: 115 

análise comparada das experiências brasileiras” e “Normatização ou Controle 116 

Social? Análise comparativa das experiências de Políticas Públicas para 117 

juventude -  Brasil, México e Portugal” coordenados pela professora MARIA 118 

TARCISA SILVA BEGA; “Epistemologias, diferentes enfoques teóricos e práticos 119 

e as condições de cuidado: família, vulnerabilidades, reprodução assistida, 120 

políticas e questões de justiça social”, “Sociologia da família: tecnologias 121 

reprodutivas, arranjos conjugais e reprodutivos, sexualidades, violência, 122 

direitos sexuais e reprodutivos  e  políticas de  gênero” , “Tecnologias da 123 

concepção humana e sentidos de uma relação entre gametas, embriões, casais, 124 

especialistas e  crenças” e “Relações de Poder, assimetrias e direitos humanos” 125 

coordenados pela professora MARLENE TAMANINI; “Horses, humans and 126 

sustainable development: rural lives and social change”, “Espaço, sociedade e 127 

desenvolvimento: desafios contemporâneos”, “Feminist perspectives on life, 128 

culture and society”, “On horses, humans and the hard conditions of existence 129 

in post-modern times - global equine industry and immigrant labor?” e “Sobre 130 

mulheres, homens e 'tradições' re-significadas: relações e representações de 131 

gênero em culturas equestres populares latino-americanas” coordenados pela 132 

professora MERYL ADELMAN; “Genealogia, Família, Instituições e Poder” 133 

coordenado pelo professor RICARDO COSTA DE OLIVEIRA; “Conflitos 134 
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socioambientais e reforma agrária no Rio de Janeiro” coordenado pelo professor 135 

RODOLFO BEZERRA DE MENEZES LOBATO DA COSTA; “Esses chamados 136 

intelectuais de esquerda: o fenômeno do comunismo na produção cultural do 137 

pós-golpe de 1964” e “Cultura, política e movimentos sociais na América Latina” 138 

coordenado pelo professor RODRIGO CZAJKA; “A escrita acadêmica como tema 139 

do pensamento social: limites e possibilidades para objetividade do indivíduo e 140 

da atividade intelectual” e “Pensamento Educacional no Brasil” coordenados 141 

pela professora SIMONE MEUCCI. Após análise e discussão, todos os projetos 142 

apresentados foram aprovados por unanimidade de votos.  09) VAGA DE 143 

APOSENTADORIA: a Senhora Presidente solicitou debate acerca da vaga de 144 

aposentadoria que será oriunda do pedido de aposentadoria voluntária feito pela 145 

professora MERYL ADELMAN, por meio de processo aberto no SEI, apresentando as 146 

seguintes possibilidades para preenchimento da vaga: abertura de concurso público 147 

específico para mesma área de atuação da professora Meryl Adelman. Neste caso, 148 

tendo em vista os prazos e procedimentos no processo de aposentadoria, estima-se 149 

que a vaga seria liberada em meados do mês de dezembro e abertura do concurso 150 

no mês de janeiro. A legislação dada pelo Decreto nº 9.739 de 28 de março 2019, que 151 

trata das normas sobre concursos públicos, estabelece no inciso I do artigo 41 que os 152 

editais de concursos públicos deverão ser publicados em Diário Oficial com 153 

antecedência mínima de quatro meses da realização da primeira prova. Isso implicará 154 

que o concurso só poderá ser realizado por volta dos meses de maio e junho. Por 155 

conta da legislação que impede nomeação de servidores públicos noventa dias antes 156 

e noventa depois da ocorrência de eleições gerais no país, haveria a possibilidade de 157 

nomeação do primeiro colocado apenas no final do ano de 2020. A segunda 158 

possibilidade levantada foi de convocação de candidatos aprovados em vagas 159 

remanescentes de concursos públicos realizados nas demais Instituições Federais de 160 

Ensino Superior. Porém devido a um acordão do TCU, essa alternativa só poderá ser 161 

utilizada para concursos vigentes realizados por instituições federais de Ensino 162 

Superior, na modalidade Professor de 3º. Grau, dentro do Estado do Paraná, que no 163 

momento não contemplam a área específica de gênero, raça e sexualidade. Uma 164 

terceira possibilidade seria a redistribuição de professor lotado em outra Instituição 165 

Federal de Ensino Superior, o que depende da liberação por parte da instituição de 166 

origem. A última alternativa apresentada foi a chamada de candidato remanescente 167 

de concurso vigente realizado pelo DECISO, porém em outra área específica. Essa 168 

alternativa acarretará desequilíbrio das áreas específicas no DECISO, com perda da 169 

força de trabalho na área específica de relações de gênero. Depois de discussão foi 170 

decidido que o Departamento continuará a buscar alternativas que melhor atendam 171 

as necessidades de: oferta de disciplinas e orientações na graduação e pós-172 

graduação, respeitando o equilíbrio das áreas. Também decidiu-se que o 173 

departamento adotará a melhor medida que impeça a perda da vaga, dada a 174 

conjuntura política atual. 10) COMUNICAÇÃO DEPARTAMENTAL: a senhora 175 

Presidente passou a palavra para o professor JAIME SANTOS JUNIOR que, por sua 176 

vez, relatou problemas nas estratégias de comunicação do Departamento que contém 177 

falhas quanto ao retorno de algumas de suas solicitações. O Professor MÁRCIO 178 

MONETA também citou a não inclusão dos professores na lista de e-mail que continha 179 
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a chamada para esta reunião. Em seguida, a professora MARLENE falou sobre as 180 

gravações das reuniões que segundo ela é um problema quanto a exposição pessoal 181 

em certas situações e sobre a necessidade de uma maior celeridade na busca e 182 

repasse de informações nos processos e procedimentos ordinários do DECISO. O 183 

secretário Roberto Martins falou que há algumas falhas no encaminhamento de certas 184 

demandas, porém relatou que muitas vezes também não recebe retorno de suas 185 

solicitações tanto internamente quanto externamente ao departamento para 186 

encaminhamento das demandas e que isso atrasa a finalização das tarefas e o retorno 187 

das informações e demandas solicitadas, gerando sobrecarga de trabalho. Relatou 188 

que também está participando da Subcomissão de Inventário do Setor e está 189 

realizando levantamento patrimonial, procedimento esse que exige muito tempo e 190 

dedicação. Por fim, disse que pretende aprimorar métodos e acatar algumas 191 

proposições sugeridas. O professor RODOLFO LOBATO, também sugeriu a criação 192 

de um boletim de informações quinzenais para facilitar a comunicação departamental. 193 

Em seguida, a professora MARIA TARCISA reconheceu o problema de Secretaria e 194 

que tem conversado com o secretário e com o vice-chefe para resolver essas 195 

questões e estabelecer procedimentos mais eficientes para minimizar as falhas que 196 

foram levantadas. Esgotados os assuntos e nada mais havendo a tratar, eu, Roberto 197 

Martins de Jesus, Secretário, lavrei a presente ata que subscrevo e que uma vez 198 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos presentes à sua 199 

aprovação.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.- 200 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.- 201 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIO: 202 

 203 


