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ATA nº 011/2019 - DA REUNIÃO DO 1 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, 2 

REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. 3 

Aos quatro dias do mês de outubro, 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: ALEXANDRO DANTAS TRINDADE, 7 

ANGELO JOSÉ DA SILVA, JAIME SANTOS JUNIOR, LISANDRO RODRIGUES DE 8 

ALMEIDA BRAGA, MARCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA, MARCIO 9 

SERGIO BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA CRUZ BRIDI, 10 

RICARDO COSATA DE OLIVEIRA, RODOLFO BEZERRA DE MENEZES LOBATO 11 

DA COSTA e SIMONE MEUCCI. Os Professores JOSÉ LUIZ FERNANDES 12 

CERVEIRA FILHO e RODRIGO CZAJKA justificaram a ausência. Com a palavra a 13 

Senhora Presidente deu início à reunião apresentando a seguinte pauta: 01) 14 

INFORMES: a senhora Presidente abriu a reunião informando publicação da 15 

aposentadoria da professora MERYL ADELMAN em Diário Oficial da União, no dia 01 16 

de outubro de 2019, com isso o código da vaga de sua aposentadoria estará liberado 17 

em meados do mês de novembro. A senhora Presidente também informou sobre a 18 

questão do espaço físico do Deciso.  Em conversa com a Direção do Setor de 19 

Humanas, foi informado que a Direção não tinha recursos para reforma da futura sala 20 

da secretaria do Departamento de Política, que será no quinto andar do prédio DPI. 21 

Foi dada a possibilidade de usar recursos de outras fontes para custear a reforma. 22 

Houve então, acordo com a ASNP, que emprestará os recursos ao Deciso para 23 

viabilizar a reforma e a mudança da secretaria mencionada, liberando a sala 908 para 24 

as demandas de espaço que foram pactuadas anteriormente. Com a palavra, a 25 

Professora MARIA APARECIDA informou sobre o uso dos recursos da pós-graduação 26 

para troca das cortinas das salas 902, 904, 908 e 910. Em seguida, o professor 27 

ALEXANDRO DANTAS informou sobre a necessidade de lançamento das disciplinas 28 

optativas até o dia 25 de outubro e sobre a possibilidade da oferta de uma disciplina 29 

do novo currículo para o próximo semestre. Por último, a Professora SIMONE 30 

MEUCCI informou sobre mudança da festa da ANSP para o dia 17 de outubro por 31 

conta de problemas na movimentação dos recursos financeiros.  02) APROVAÇÃO 32 

DAS ATAS ANTERIORES: a senhora Presidente apresentou à plenária as atas de 33 

número 07/2019, 08/2019, 09/2019 e 10/2019 que foram submetidas à aprovação. 34 

Após apreciação, houve um pedido de alteração da ata 07/2019 pelo professor 35 

MARCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA, na qual não constava seu nome 36 

como presente na reunião. Após alteração as atas foram aprovadas por unanimidade 37 

de votos. 3) APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE CURSOS EVENTOS E 38 

RELATÓRIOS DE EXTENSÃO: a senhora Presidente apresentou duas propostas de 39 

eventos de extensão: a primeira intitulada “Uberização e as novas tendências do 40 

mundo do trabalho na “gig economy””, coordenado pelo professor MARCIO DE 41 

AGUIAR VASCONCELOS MONETA. O evento terá duração de quatro horas e 42 

ocorrerá no dia 21 de novembro. A segunda intitulada “Seminário Trabalho e Lazer na 43 

Contemporaneidade”, coordenado pelo professor LISANDRO RODRIGUES DE 44 
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ALMEIDA BRAGA. O evento terá carga horária de 12 horas e ocorrerá entre os dias 45 

06 a 08 de novembro. Em seguida, a senhora Presidente apresentou duas propostas 46 

de cursos de extensão: A primeira intitulada “Direito a cidade e a cultura periférica” 47 

coordenado pela professora MARIA TARCISA SILVA BEGA. O curso terá carga horária 48 

de 30 horas e ocorrerá entre os dias 30 de outubro de 2019 a 30 de março de 2020. 49 

A segunda intitulada “Discurso Jornalístico e de Classes Sociais”, coordenado pelo 50 

professor LISANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA BRAGA. O evento terá carga 51 

horária de 12 horas e ocorrerá entre os dias 30 de outubro a 13 de novembro de 2019. 52 

Por último, foi apresentado o relatório final da atividade de extensão “Introdução aos 53 

métodos de pesquisa: escola e conhecimento” coordenado pela professora SIMONE 54 

MEUCCI. O curso teve carga horária de 60 horas e ocorreu entre os dias 29 de julho 55 

e 16 de agosto de 2019. Após apreciação da plenária todos as atividades e o relatório 56 

de extensão foram aprovadas por unanimidade de votos. 04) DISTRIBUIÇÃO E 57 

OFERTA DE DISCIPLINAS: a Senhora Presidente apresentou a necessidade de 58 

definição da distribuição das disciplinas obrigatórias e optativas para o primeiro 59 

semestre de 2020, tendo em vista os prazos estipulados pelo calendário acadêmico 60 

de 2019. Após discussão e votação a distribuição ficou da seguinte forma: as 61 

disciplinas HC015 – SOCIOLOGIA DAS SOCIEDADES AGRÁRIAS, turmas A e B; e 62 

HC 326 - SOCIEDADE, ESPAÇO E NATUREZA, turma 66C, ficarão sob 63 

responsabilidade do professor JOSÉ LUIZ FERNANDES CERVEIRA FILHO. As 64 

disciplinas HC015 – SOCIOLOGIA DAS SOCIEDADES AGRÁRIAS, turma Z; HC 644 65 

– SOCIOLOGIA GERAL I, turma E; e HC364 – SOCIOLOGIA RURAL, turma 66E, 66 

ficará sob responsabilidade do professor RODOLFO BEZERRA DE MENEZES 67 

LOBATO DA COSTA. A disciplina HC 656 - SOCIOLOGIA DA MEDICINA E DA 68 

SAÚDE, turma A, ficará sob responsabilidade da professora SIMONE MEUCCI. As 69 

disciplinas HC 311 - INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS, turmas N1 e P1, ficarão 70 

sob responsabilidade do professor MARCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA. 71 

A disciplina HC314 – SOCIOLOGIA E MODERNIDADE - PARADIGMA 72 

DURKHEIMIANO, turma A, ficará sob responsabilidade do professor PEDRO 73 

RODOLFO BODÊ DE MORAES. A disciplina HC 314 – SOCIOLOGIA E 74 

MODERNIDADE - PARADIGMA DURKHEIMIANO, turma B, ficará sob 75 

responsabilidade do professor MÁRCIO SERGIO BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA. 76 

As disciplinas HC321 – CULTURA COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE, turma 66E; e 77 

HC638 - SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM SOCIOLOGIA, turma A, ficará sob 78 

responsabilidade do professor ANGELO JOSÉ DA SILVA. A disciplina HC322 - 79 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM SOCIOLOGIA I, turma 66E, ficará sob 80 

responsabilidade do professor JAIME SANTOS JUNIOR. A disciplina HC 325 - 81 

TRABALHO E DESIGUALDADE SOCIAL, turma 66E, ficará sob responsabilidade da 82 

professora MARIA APARECIDA DA CRUZ BRIDI. As disciplinas HCS005 – 83 

LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS, turma A; e 84 

HC379 – SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO, turma 66E, ficarão sob 85 

responsabilidade do professor ALEXANDRO DANTAS TRINDADE. As disciplinas HC 86 

377 – SOCIOLOGIA HISTÓRICA, turma A; e HC 635 - SOCIOLOGIA E 87 

MODERNIDADE - PARADIGMA MARXISTA, turma A, ficarão sob responsabilidade do 88 

professor RICARDO COSTA DE OLIVEIRA. A disciplina HC351 – SOCIOLOGIA DA 89 
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SEXUALIDADE, turma 66E, ficará sob responsabilidade da professora MARLENE 90 

TAMANINI. A disciplina HC 345 – ESTUDOS SOCIOLÓGICOS DE POLÍTICAS 91 

PÚBLICAS, turma 66E, ficará sob responsabilidade da professora MARIA TARCISA 92 

SILVA BEGA. A disciplina HC338 - SOCIOLOGIA E MODERNIDADE NA AMÉRICA 93 

LATINA I, turma 66E, ficara sob responsabilidade do professor LISANDRO 94 

RODRIGUES DE ALMEIDA BRAGA. Por fim, a disciplina HC355 – SOCIOLOGIA DA 95 

CULTURA, turma 66E, ficará sob responsabilidade do professor RODRIGO CZAJKA. 96 

Caso não haja implantação do novo currículo de Ciências Sociais no primeiro 97 

semestre de 2020 o professor RODRIGO CZAJKA também ofertará a disciplina HC 98 

635 - SOCIOLOGIA E MODERNIDADE - PARADIGMA MARXISTA, turma B. 05) 99 

REFORMULAÇÃO DA DISCIPLINA HC311: a Senhora Presidente passou a palavra 100 

para o professor MARCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA que informou sobre 101 

a reforma curricular que está ocorrendo no curso de Economia. Como representante 102 

do Deciso, apresentou a proposta feita pelo Colegiado de Economia no sentido de 103 

rediscutir o perfil da disciplina HC311 – Introdução às Ciências Sociais. Numa primeira 104 

conversa, foi adiantado que o curso de Economia busca uma forma de padronizar a 105 

ementa para que o conteúdo não seja tão genérico, pois no caso de mudança de 106 

docente na oferta desta disciplina, haveria uma segurança quanto à similaridade do 107 

conteúdo a ser ministrado. Além disso, há uma demanda do curso de Economia sobre 108 

uma discussão mais robusta sobre o Estado na ementa da disciplina. Em seguida, a 109 

professora MARIA TARCISA disse que poderia integrar essa discussão com o curso 110 

de Economia, juntamente com o professor MARCIO DE AGUIAR, para discutir 111 

também os modelos de Estados de bem-estar social que poderiam constar na nova 112 

ementa. Foi decido então que a partir dessa discussão com os membros do curso de 113 

Economia se trará uma proposta para ser avaliada e aprovada pela plenária do 114 

DECISO. 06) ATRIBUIÇÃO DE DOCENTE PARA A DISCIPLINA HC320: a senhora 115 

Presidente apresentou a necessidade de escolha de novo docente para a disciplina 116 

HC320 – Corpo, sexualidade e saúde, por conta da aposentadoria da professora 117 

MERYL ADELMAN. Após discussões a professora MARIA TARCISA SILVA BEGA foi 118 

escolhida para assumir os encargos da disciplina citada. 07) AFASTAMENTOS E 119 

LICENÇAS PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO DECISO: a senhora 120 

Presidente passou a palavra para a professora MARIA APARECIDA BRIDI que falou 121 

do comunicado da PROGEPE sobre pedidos de afastamentos e capacitações para 122 

servidores da UFPR, baseado no Decreto nº 9991/2019, publicado em 29 de agosto 123 

de 2019, pelo Governo Federal. Tendo em vista as mudanças previstas no novo 124 

regulamento, foi decidido que aqueles que tiverem necessidade de solicitar se 125 

afastamento ou licença para capacitação para o próximo ano letivo que abram o 126 

processo ainda esse ano por contas das alterações que acontecerão a partir da 127 

implementação da nova regra. 08) OCUPAÇÃO DA VAGA DA PROFESSORA 128 

MERYL ADELMAN: a chefe do DECISO retoma o e-mail por ela enviado ao DECISO 129 

sobre as possibilidades de ocupação da vaga da professora MERYL ADELMAN e os 130 

riscos implicados em cada uma delas. Informa sobre uma nova conversa havida com 131 

os pró-reitores de Gestão de Pessoas e de Planejamento sobre a possibilidade de 132 

realização de concurso. Informa que ambos aconselharam ocupar imediatamente a 133 

vaga, uma vez que não há nenhuma garantia por parte do Governo de que haverá 134 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

Departamento de Sociologia - DECISO 

   

Rua: General Carneiro, 460 - 9° Andar - Centro - 80.060.150 - Fone - Fax: (041) 3360-5093 

Email:  deciso@ufpr.br 

concursos a partir de 2020. O professor JAIME SANTOS JUNIOR propõe então a 135 

discussão sobre a exequibilidade do concurso. Foi reafirmado que a regra para 136 

concursos continua sendo primeiro para área de Gênero e depois para área de 137 

Políticas Públicas. Também se discutiu a possibilidade de redistribuição de professor/a 138 

dentro dos princípios já definidos em reunião anterior - esta vaga seria para área de 139 

Gênero. A chefe do DECISO informa que, em conversa telefônica com a professora 140 

MARLENE TAMANINI, a mesma relatou não ter logrado êxito na sua busca por 141 

professor/a para a redistribuição, a partir dos contatos feitos por ela. A professora 142 

MARIA APARECIDA BRIDI relata ter recebido a mesma informação, via telefônica, da 143 

professora MARLENE TAMANINI. Também foi lembrado que a professora MARLENE 144 

TAMANINI, na última reunião do DECISO, havia relatado não haver remanescente em 145 

concursos que atendesse a área de Gênero, seguindo o critério de territorialidade 146 

exigido pelo Acórdão do TCU. A chefe do DECISO relembra que a redistribuição é 147 

uma das alternativas aprovadas na reunião anterior. O professor MÁRCIO MONETA 148 

e o professor ANGELO JOSÉ DA SILVA insistem que a redistribuição deve ser através 149 

regulamentada por edital público. A proposta então foi assim apresentada: 150 

institucionalização do processo, via edital, e nomeação uma comissão do DECISO 151 

para estabelecer os critérios para o edital, bem como seu período de vigência. A 152 

possibilidade de aproveitamento de remanescentes de concurso já realizados pelo 153 

DECISO também foi colocada como proposta. Verificou-se que há dois aprovados em 154 

cada um dos dois concursos em vigência e como haviam três propostas de 155 

encaminhamento, estas foram colocadas em votação nesta ordem: proposta 1 - 156 

abertura concurso público; proposta 2 - edital de redistribuição; proposta 3 - 157 

aproveitamento de remanescente. As três propostas foram colocadas novamente em 158 

discussão, com argumentos pró e contra para cada uma, com uma longa discussão 159 

sobre a conjuntura da política de Ensino Superior realizada hoje no país e sobre as 160 

orientações das Pró-Reitorias. Esgotados os argumentos as três propostas foram 161 

colocadas em votação. A proposta 3 – aproveitamento de remanescente foi aprovada 162 

por unanimidade. A plenária também decidiu que, caso haja possibilidade de concurso 163 

a partir da próxima aposentadoria, fica mantida a decisão da primeira vaga ser para a 164 

área de Gênero e a próxima para Políticas Públicas. Também foi solicitado e aprovado 165 

que o DECISO encaminhe, ainda neste ano, o pedido de prorrogação da vigência dos 166 

atuais concursos por mais um ano, como medida de cautela, caso não ocorra 167 

autorização de concursos ao longo do ano de 2020. Esgotados os assuntos e nada 168 

mais havendo a tratar, eu, Roberto Martins de Jesus, Secretário, lavrei a presente ata 169 

que subscrevo e que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 170 

pelos presentes à sua aprovação.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-171 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-172 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 173 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIO: 174 

 175 


