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ATA nº 006/2020 - DA REUNIÃO DO 1 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, 2 

REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2020. 3 

Aos vinte e um dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às nove horas, 4 
por via remota, em observância à Portaria 754/Reitoria, de 19 de março de 2020, 5 
realizou-se a reunião do Departamento de Sociologia, sob a Presidência do 6 

Professor RODRIGO CZAJKA – Chefe do Departamento, e com a presença das 7 
seguintes pessoas: Professores: ALEXANDRO DANTAS TRINDADE, ANGELO 8 
JOSÉ DA SILVA, MÁRCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA, MÁRCIO 9 
SERGIO BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA CRUZ BRIDI, 10 
MARIA TARCISA SILVA BEGA, MARISETE TERESINHA HOFFMANN 11 
HOROCHOVSKI, MARLENE TAMANINI, RICARDO COSTA DE OLIVEIRA, 12 
RODOLFO BEZERRA DE MENEZES LOBATO DA COSTA e SIMONE MEUCCI. O 13 
professor JAIME SANTOS JUNIOR justificou a ausência. Com a palavra o Senhor 14 

Presidente deu início à reunião com a seguinte pauta: 01) INFORMES: o senhor 15 
Presidente abriu a reunião informando sobre a nova forma de registro e 16 
homologação das atividades de extensão. Com a implementação da plataforma 17 
SIGA as atividades devem ser previamente cadastradas nesse sistema por meio de 18 
um projeto com uma descrição sumária e aprovados pela plenária departamental 19 
para então prosseguirem para o Comitê Setorial de Extensão. Tendo em vista esse 20 
novo procedimento, a chefia solicitou que as atividades de extensão sejam 21 
previamente programadas para que haja tempo hábil para realização do trâmite 22 
burocrático. Em seguida, a professora Maria Aparecida Bridi informou que antes da 23 
implementação desse procedimento pelo SIGA, era possível fazer a aprovação das 24 
atividades de extensão no colegiado da pós-graduação e que agora todas essas 25 
atividades foram canalizadas para o departamento, aumentando, portanto, o fluxo 26 
de atividades a serem realizadas por essa unidade. Disse também que Programa de 27 
Pós-graduação de Sociologia fez uma solicitação à PRPPG para que esse novo 28 
fluxo de atividades fosse revisto, tornando o processo menos burocrático. Em 29 
seguida, o professor Rodolfo Lobato informou sobre a coordenação de um grupo de 30 
trabalho do qual ele faz parte que organizará atividades à distância e que pretende 31 
submetê-la à plenária do Deciso como atividade de extensão. Com a palavra, o 32 
professor Marcio Sérgio de Oliveira falou da importância dos eventos de extensão 33 
não só para o Departamento, mas também para os alunos que servem como 34 
atividades formativas complementares. Citou que há uma tradição no Setor de 35 
Humanas de utilizar as Bancas de Doutorado como eventos de extensão, 36 
acrescentando-se uma conferência ou palestra de um convidado de externo. 37 
Concluiu dizendo que a extensão foi um dos temas nas bancas do CLACSO, onde 38 
discutiu-se que a extensão que poderá figurar como critérios de rankeamento nas 39 
plataformas de avaliação latino-americanas. A chefia sugeriu a criação de um 40 
documento em conjunto com outros departamentos para entregar à Direção do 41 
Setor solicitando a simplificação dos tramites burocráticos em relação à extensão. 42 
Em seguida o técnico-administrativo Roberto Martins informou sobre o andamento 43 
da solicitação de mudança e pintura das salas do Deciso. O pedido foi feito pelo 44 
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pela secretaria, mas com a suspensão das atividades presenciais, os serviços de 45 
manutenção feitos pelos prestadores de serviço também foram suspensos, 46 
conforme conversa com o Sr. Gilson, responsável pelos serviços de manutenção do 47 
Setor de Humanas. As tintas que serão usadas para o serviço de pintura foram 48 
compradas com verba da Associação Nacional de Sociologia Política que foi cedida 49 
ao Deciso sob a forma de empréstimo. O servidor também informou sobre as 50 
atualizações do site do Deciso na web e solicitou que fossem repassadas 51 

informações relevantes para serem acrescidas ao conteúdo já existente. 02) 52 

HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES: As atas 04/2020 e 05/2020 foram 53 
apresentadas para a plenária e após algumas correções foram aprovadas por 54 

unanimidade. 03) HOMOLOGAÇÃO DAS APROVAÇÕES “AD REFERENDUM”: 55 
Foi apresentada, para fins de homologação, a aprovação ad referendum dos 56 
eventos de extensão: “O trabalho remoto/Home-office no contexto da pandemia 57 
Covid-19” e “Ciclo de debates – Trabalho e sindicalismo no setor de tecnologia da 58 
informação” ambos sob coordenação da Professora Maria Aparecida da Cruz Bridi. 59 

Após discussão e votação a aprovação foi homologada por unanimidade. 04) 60 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DE ENSINO NO PERÍODO ESPECIAL 61 

2020: a professora Maria Tarcisa, começou fazendo uma objeção sobre as 62 
atividades que estão sendo desenvolvidas na turma da disciplina em que está 63 
lecionando por via remota. Disse que não consegue visualizar se os alunos estão 64 
realmente com a atenção ao que está sendo ministrado e que apenas uma pequena 65 
parcela interage, fazendo questionamentos ou contribuindo com algum comentário 66 
ou informação relevante, que tem uma sensação de estranhamento como se essas 67 
atividades fossem algum tipo de arremedo, que também está tendo dificuldades de 68 
adaptação a essa nova forma de ensino e que não gostaria de operar com esse tipo 69 
de atividades remotas no futuro. Com a palavra o professor Rodolfo Lobato, disse 70 
que está com duas turmas nesse período especial e que tem uma sensação de 71 
isolamento nessa nova prática docente. Disse que está preocupado com os 72 
desdobramentos dessas atividades remotas, como a gravação das imagens: por 73 
mais que se opte por não gravar o conteúdo da disciplina na plataforma da Microsoft 74 
Teams, há recursos disponíveis para tal, colocando o docente em uma situação 75 
delicada. Falou também dos desdobramentos relativos à questão dos direitos 76 
autorais e à questão da vigilância e punição aos quais essa forma de ensino pode 77 
inserir o trabalho docente. Em seguida, o Professor Angelo José também falou 78 
sobre uma certa sensação de angústia que tem por estar lecionando para um objeto 79 
tecnológico sem saber se realmente se as pessoas estão assistindo o que está 80 
sendo lecionado. Disse que toda essa situação, apesar de ser uma situação 81 
passageira, pode ser que se estenda por um longo tempo e que também não quer 82 
continuar a trabalhar com esse tipo de atividades no futuro, uma vez que esse 83 
contato com os alunos por via tecnológica lhe desmotiva. Nas aulas presencias 84 
consegue pelo menos observar a reação dos discentes após ministrar os conteúdos 85 
em sala de aula. Em seguida a professora Simone também falou sobre a questão 86 
dos direitos autorais uma vez que certas referências, citadas nas aulas, são 87 
colocadas pelos alunos na plataforma de ensino remoto usada pela UFPR e que 88 
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isso é uma questão delicada e que merece ser discutida. Para além dos problemas 89 
expostos, também tem verificado que essa nova forma de ensino a fez repensar 90 
sobre a forma de ministrar suas aulas, uma vez que tem visto um repertório por 91 
parte alunos que vão além do formalismo de discussão sobre a bibliografia utilizada, 92 
como a utilização de recursos audiovisuais, que está mais presente principalmente 93 
nessa nova geração de alunos do primeiro ano a qual está ministrando aulas 94 
remotas. A professora Marlene disse que, num primeiro momento, seus alunos 95 
foram um pouco resistentes a essa nova forma de ensino e que depois se 96 
mostraram mais engajados e que vê de forma positiva essa experiência por via 97 
remota. Em seguida, o professor Alexandro falou sobre a dificuldade de se 98 
contemplar todo o conteúdo da disciplina e que mesmo se o professor der vazão a 99 
todo o conteúdo, entende que a assimilação não será a mesma por parte dos alunos 100 
tendo em vista o tempo reduzido da disciplina no período especial. Sugeriu também 101 
a criação de um questionário para os alunos e outro para os professores para se 102 
fazer uma avaliação do trabalho remoto que tem sido executado, além de se fazer 103 
um levantamento das sugestões sobre o que poderia ser melhorado. A professora 104 
Maria Aparecida Bridi falou que apesar das circunstâncias, o ensino remoto 105 
possibilitou mesmo que precariamente a continuidade do trabalho docente, tendo 106 
em vista que muitos profissionais não puderam ter opção de trabalhar remotamente. 107 
A chefia sugeriu então que fosse encaminhada a proposta do professor Alexandro 108 
sobre a criação do questionário de avaliação das atividades contemplando os 109 
relatos dos professores e após a aplicação do questionário a realização de um 110 

documento do Departamento sobre a essa experiência de ensino remoto. 05) 111 

ORÇAMENTO DO DECISO: o senhor Presidente abriu o ponto de pauta informando 112 
sobre o orçamento disponível do Deciso para o ano de 2020 que é de R$29.909,53, 113 
sendo que somente 20% desse valor foi liberado para uso de bem de capital e o 114 
restante apenas para bens de custeio. O professor falou para se fazer um 115 
levantamento das necessidades dos professores em relação aos itens que entrariam 116 
na rubrica de gastos de custeio, como a aquisição de pen drives e HD externos para 117 
auxiliar nas atividades remotas. A professora Simone falou sobre a possibilidade de 118 
parte do orçamento ser usado para custeio das taxas de inscrição de eventos de 119 
entidades acadêmicas como o da Anpocs que será realizado em dezembro. A chefia 120 
também colocou a possibilidade de se fazer uma parceria com a AGTIC para dar 121 
suporte de hardware e de serviços de streaming ao evento da Associação Nacional 122 
de Sociologia e Política que será realizado totalmente por plataformas digitais e 123 
então parte dessa verba do Deciso seria repassado para esse setor de tecnologia 124 
da UFPR, uma vez que a contratação de serviços externos exigiria um contrato 125 
licitatório. Também foi colocada a opção de contratar serviços da gráfica da UFPR 126 
para que sejam reservadas cotas de impressão para uso. Em seguida, a professora 127 
Simone falou sobre os repasses de verbas na quantia de (R$ 5.130,37) do 128 
orçamento da Associação Nacional de Sociologia e Política, que foram utilizados 129 
pelo Deciso, na compra de tintas (R$ 3.419,44) adquiridas para realização dos 130 
serviços de pintura das salas do Deciso e o restante R$ 834,48 e R$ 876,45 para 131 
compra de materiais e contratação dos serviços de instalação dos pontos de internet 132 
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das salas dos 5º andar, conforme acordo feito com o Departamento de Política para 133 
mudança da secretaria do 9º andar. Para o uso do orçamento de capital foram 134 
sugeridos a aquisição bens para renovação do mobiliário e dos recursos 135 
tecnológicos, como cadeiras e computadores que estão gastos pelo uso ou 136 
obsoletos. A Professora Tarcisa Bega também sugeriu que, em caso de sobra 137 
orçamentária, dadas as restrições de uso da rubrica de custeio, o eventual repasse 138 
do orçamento para o Setor de Saúde que nesse momento tem necessitado adquirir 139 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), por exemplo. Esgotados os assuntos e 140 
nada mais havendo a tratar, eu, Roberto Martins de Jesus, Secretário, lavrei a 141 
presente ata que subscrevo e que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor 142 
Presidente e pelos presentes à sua aprovação.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-143 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.- 144 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIO: 145 


