
    

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

Email:  deciso@ufpr.br 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Departamento de Sociologia - DECISO 

ATA nº 007/2020 - DA REUNIÃO DO 1 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, 2 

REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 3 

2020. 4 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, 5 
por via remota, em observância à Portaria 754/Reitoria, de 19 de março de 2020, 6 
realizou-se a reunião do Departamento de Sociologia, sob a Presidência do 7 

Professor RODRIGO CZAJKA – Chefe do Departamento, e com a presença das 8 
seguintes pessoas: Professores: ALEXANDRO DANTAS TRINDADE, ANGELO 9 
JOSÉ DA SILVA, JAIME SANTOS JUNIOR, LISANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA 10 
BRAGA, MÁRCIO DE AGUIAR VASCONCELOS MONETA, MÁRCIO SERGIO 11 
BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA CRUZ BRIDI, MARIA 12 
TARCISA SILVA BEGA, MARISETE TERESINHA HOFFMANN HOROCHOVSKI, 13 
MARLENE TAMANINI, PEDRO RODOLFO BODÊ DE MORAES, RICARDO COSTA 14 
DE OLIVEIRA e SIMONE MEUCCI. Os professores JOSÉ LUIZ FERNANDES 15 
CERVEIRA FILHO e RODOLFO BEZERRA DE MENEZES LOBATO DA COSTA 16 
justificaram a ausência. Com a palavra o Senhor Presidente deu início à reunião 17 

com a seguinte pauta: 01) ) APROVAÇÃO DO PROJETO FDA DE EXTENSÃO: o 18 

senhor Presidente apresentou a Proposta do Projeto “PROGRAMA DE 19 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL: Direitos sociais, memórias de 20 

lutas e impactos da pandemia em áreas de vulnerabilidade social” para ser 21 
inscrito no FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO – FDA, na modalidade   22 
– demandas de fluxo programado 2020 (Extensão, cultura), sob coordenação da 23 
Professora Maria Tarcisa Silva Bega, que tem por objetivo geral desenvolver ação 24 
educativa e participativa em quatro comunidades da Região Metropolitana de 25 
Curitiba no sentido do enfrentamento da violação dos direitos nas dimensões do 26 
resgate da memória das ocupações e do contexto da pandemia do Coronavírus. O 27 
projeto pretende avaliar os impactos da pandemia do COVID-19 nas comunidades 28 
da Vila União Ferroviária e Vila Icaraí no Bolsão Audi-União no bairro do Uberaba e 29 
Vila verde no CIC, em Curitiba e Vila Zumbi dos Palmares no município de Colombo 30 
e solicita computadores e máquinas fotográficas para modernização da estrutura do 31 
PDUR. Colocado em discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade 32 

de votos. 02) HOMOLOGAÇÃO DA ATAS ANTERIORES: A ata 06/2020 foi 33 

apresentada para a plenária e aprovada por unanimidade de votos. 03) 34 

HOMOLOGAÇÃO DOS PARECERES DOS PROJETOS DE PESQUISA: 03A): O 35 
senhor Presidente da reunião passou a palavra a Professora Maria Aparecida da 36 
Cruz Bridi, que apresentou à plenária seu parecer sobre o Projeto de Pesquisa 37 
“MASSACRES NO CAMPO NA NOVA REPÚBLICA: CRIME E IMPUNIDADE, 1985-38 
2019”, de autoria do Professor Rodolfo Bezerra de Menezes Lobato da Costa, em 39 
conformidade com o processo SEI número 23075.052291/2020-03. A parecerista, 40 
após expor sua análise, recomendou a aprovação do referido projeto, que foi, em 41 

seguida, homologado por unanimidade pela plenária. 03B): Com a palavra, a 42 
Professora Maria Tarcisa Silva Bega apresentou à plenária seu parecer sobre o 43 
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Projeto de Pesquisa “Sentidos e sentimentos nas memórias sobre as ocupações 44 
secundaristas no paraná em 2016”, de autoria da Professora Simone Meucci, em 45 
conformidade com o processo SEI número 23075.052729/2020-45. A parecerista, 46 
após expor sua análise, recomendou a aprovação do referido projeto, que foi, em 47 

seguida, homologado por unanimidade pela plenária. 03C): Com a palavra, o 48 
Professor Márcio de Aguiar Vasconcelos Moneta apresentou à plenária seu parecer 49 
sobre o Projeto de Pesquisa “Direitos humanos, entre o público e o privado: 50 
monitoramento do efeito-território na pandemia do Coronavirus na RMC”, de autoria 51 
da Professora Maria Tarcisa Silva Bega, em conformidade com o processo SEI 52 
número 23075.052304/2020-36. O parecerista, após expor sua análise, recomendou 53 
a aprovação do referido projeto, que foi, em seguida, homologado por unanimidade 54 

pela plenária. 03D): Com a palavra, o Professor Rodolfo Bezerra de Menezes 55 
Lobato da Costa apresentou à plenária seu parecer sobre o Projeto de Pesquisa 56 
“Configurações do trabalho digital e ação coletiva no contexto pós-pandemia Covid-57 
19: um estudo comparativo entre países latino-americanos”, de autoria da 58 
Professora Maria Aparecida da Cruz Bridi, em conformidade com o processo SEI 59 
número 23075.052308/2020-14. O parecerista, após expor sua análise, recomendou 60 
a aprovação do referido projeto, que foi, em seguida, homologado por unanimidade 61 

pela plenária. 03E): Com a palavra, o Professor Lisandro Rodrigues de Almeida 62 
Braga apresentou à plenária seu parecer sobre o Projeto de Pesquisa “O Comitê 63 
Cultural do PCB e as políticas culturais da esquerda na ditadura militar”, de autoria 64 
do Professor Rodrigo Czajka, em conformidade com o processo SEI número 65 
23075.052299/2020-61. O parecerista, após expor sua análise, recomendou a 66 
aprovação do referido projeto, que foi, em seguida, homologado por unanimidade 67 

pela plenária. 04) OFERTA DE DISCIPLINA SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 68 

PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: o senhor Presidente apresentou a 69 
solicitação de oferta da disciplina “Sociologia das Organizações” pela Coordenação 70 
do Curso de Ciências Contábeis, a partir do ano de 2022, conforme processo no SEI 71 
nº 23075.043912/2020-50. Com a palavra, a professora Maria Tarcisa Silva Bega, 72 
informou que quando houve a divisão do Departamento de Ciências Sociais em 73 
Departamento de Sociologia e Departamento de Ciência Política, também houve 74 
uma divisão das disciplinas que eram ofertadas para os cursos externos ao Curso 75 
de Ciências Sociais. Nesse acordo, das disciplinas ofertadas para o Setor de Sociais 76 
Aplicadas, aquelas referentes aos cursos de Administração e Economia ficaram sob 77 
responsabilidade do DECISO e a oferta da disciplina do curso de Ciências 78 
Contábeis ficou sob responsabilidade do DECP. Tendo em vista esse prévio acordo 79 
e o reduzido quadro docente do Deciso, a professora sugeriu a possibilidade de 80 
oferta da referida disciplina caso haja a distribuição de uma nova vaga docente para 81 
o Departamento de Sociologia. Após discussões, deliberou-se que primeiramente o 82 
Departamento de Ciência Política (DECP) seja instado sobre a possibilidade dessa 83 
oferta, visto que este Departamento ficou responsável, depois de prévio acordo, por 84 
assegurar a carga horária de Ciências Sociais junto ao curso de Ciências Contábeis 85 
desde o ano 2015, uma vez que o DECISO não tem condições de ofertar nova 86 
disciplina em curso externo dado as limitações de sua força de trabalho e o excesso 87 
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de carga horária a que seus docentes estão submetidos em outros cursos externos 88 
e que a oferta de novas disciplinas só seria possível se ela viesse acompanhada e 89 
condicionada a nova vaga a ser distribuída ao DECISO, necessária para firmar 90 
qualquer novo compromisso que envolva aumento de carga horário a este 91 

Departamento. 05) REPRESENTAÇÃO NO COLEGIADO DO CURSO DE TERAPIA 92 

OCUPACIONAL: o senhor Presidente informou à plenária sobre o término dos 93 
mandatos dos atuais representantes do Deciso no Colegiado do Curso de Terapia 94 
Ocupacional, que são os professores Angelo José da Silva e Marcio Sergio Batista 95 
Silveira de Oliveira, conforme o processo no SEI nº 23075.051924/2020-58. Após 96 
discussões, deliberou-se por unanimidade pela escolha dos seguintes 97 
representantes: professor Angelo José da Silva (titular) e a professora Marisete 98 

Teresinha Hoffmann Horochovski (suplente). 06) AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO 99 

PERÍODO ESPECIAL E A RESOLUÇÃO DO SEGUNDO PERÍODO ESPECIAL: o 100 
senhor presidente abriu a discussão abordando os conteúdos da minuta de 101 
resolução do segundo período especial e apresentando algumas mudanças 102 
colocadas nesse documento em relação à primeira resolução. Primeiramente, 103 
colocou a questão da adesão docente em relação à oferta de disciplinas para esse 104 
novo período que era facultativa e que agora subentende-se que não será mais uma 105 
opção a adesão dos docentes, mas apenas para os alunos. Falou também sobre a 106 
datas de início e término desse novo período especial que se estenderia de 107 
03/11/2020 a 27/03/2021. Cita também, que essa minuta dá um caráter funcional 108 
para esse novo período que seria o de adiantar o conteúdo do currículo dos cursos. 109 
Há também a condicionamento em relação ao número de vagas a serem ofertadas, 110 
que deverá ser de no mínimo 50% das vagas que eram tradicionalmente ofertadas 111 
para as respectivas disciplinas no modo presencial. Disse também que o 112 
levantamento de informação sobre a periodicidade dos alunos balizará as decisões 113 
das Coordenações de Curso e dos Departamentos sobre as disciplinas e unidades 114 
curriculares a serem ofertadas. Por fim, falou que a minuta sugere a retomada das 115 
disciplinas referentes ao primeiro semestre de 2020 que foram canceladas devido à 116 
suspensão das atividades presenciais. Com a palavra, a professora Maria Tarcisa 117 
disse que com esse novo texto há um entendimento que esse novo período deixa de 118 
ser experimental e passa a ser a nova convenção adotada, uma vez que “os 119 
servidores públicos têm obrigações a cumprir”, conforme fala do Pró-reitor de 120 
Graduação nessa discussão sobre a nova resolução, e que os resultados dos 121 
questionários avaliativos sobre esse primeiro período foram positivos para maioria 122 
dos alunos e docentes. Em seguida, o professor Márcio Moneta falou sobre a 123 
importância da oferta de disciplinas obrigatórias para os cursos externos e que 124 
pretende ministrar a disciplina de Introdução à Sociologia para o curso de Economia 125 
neste segundo período especial. Com a palavra o professor Ângelo falou que essa 126 
nova minuta é uma resposta a uma série de pressões externas e que as disciplinas 127 
fossem ofertadas com condições específicas para que não haja uma sobrecarga 128 
para os docentes, uma vez que as condições de trabalho não são as mesmas em 129 
relação às aulas presenciais. Sugeriu também que as disciplinas possam ser 130 
ministradas por dois professores para que a sobrecarga seja menor. A professora 131 
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Marlene Tamanini, disse que houve muita sobrecarga de trabalho nesse primeiro 132 
período especial e que está em dúvida de como essas horas trabalhadas serão 133 
contabilizadas para a progressão docente. O professor Rodrigo disse que uma 134 
comissão será instituída para que estudar as formas de progressão docente para o 135 
período especial por conta da pandemia. A professora Marisete também falou sobre 136 
suas experiências no período especial e que foi muito cansativo ministrar duas 137 
disciplinas para a graduação nesse período. Apesar disso, avalia de forma positiva o 138 
período especial, assim como a proposta do professor Ângelo de se trabalhar com 139 
dois docentes em algumas disciplinas. O Professor Pedro Rodolfo, disse que está 140 
lecionando duas disciplinas na pós-graduação e propôs que quando as aulas 141 
presenciais retornarem, possa haver um ensino híbrido com possibilidade de 142 
matrícula por alunos que moram em outras cidades ou estados para que eles 143 
possam acompanhar as aulas de maneira remota, principalmente nos cursos de 144 
Pós-Graduação. A professora Simone falou da necessidade de se criar estratégias 145 
para as disciplinas ministradas para os alunos do primeiro ano, pois houve muita 146 
evasão nessas disciplinas, uma vez que os alunos precisam de uma proximidade 147 
maior para conseguirem desenvolver as atividades propostas pelo docente. O 148 
professor Jaime falou que há uma omissão nessa minuta uma vez que não 149 
estabelece se a adesão docente é obrigatória ou não e se o primeiro semestre será 150 
retomado integralmente e que dessa maneira fica difícil ter uma posição sobre a 151 
respectiva minuta. Em seguida, o professor Alexandro falou sobre algumas 152 
discussões no colegiado do Curso de Ciências Sociais sobre o segundo período 153 
especial, principalmente a questão do acesso e da evasão por parte dos alunos e 154 
que seria favorável à manutenção do que foi proposto no primeiro período que seria 155 
dar prioridade para os alunos que estariam mais próximos da conclusão do curso. 156 
Por outro lado, também sugere que haja uma dedicação maior aos alunos do 157 
primeiro ano, principalmente na questão da escrita dos trabalhos. Por fim, disse que 158 
com a implementação do sistema SIGA há uma possibilidade de se fazer 159 
levantamentos sobre as demandas por disciplinas pelos alunos e que isso poderá 160 
facilitar o planejamento das ofertas de disciplinas, conjuntamente com os 161 
Departamento de Antropologia e de Política. Como encaminhamento, foi sugerido 162 
um levantamento das demandas dos alunos pela Coordenação do Curso e que, em 163 
seguida, as chefias dos três departamentos se reúnam para que então possa se 164 

decidir pela oferta de disciplinas no segundo período especial. 07) INFORMES: o 165 
senhor Presidente falou sobre a questão do orçamento do Deciso para 2020, 166 
informando que os valores relativos aos bens de capital foram quase que totalmente 167 
utilizados na compra de cadeiras para os gabinetes dos professores e para as salas 168 
de estudos dos alunos que será montada no retorno das atividades presenciais. Em 169 
relação à verba de custeio, foram utilizados recursos para o pagamento das 170 
anuidades da Anpocs e da Clacso, para compra de pendrives e para aquisição das 171 
placas de identificação das salas do Deciso. Esgotados os assuntos e nada mais 172 
havendo a tratar, eu, Roberto Martins de Jesus, Secretário, lavrei a presente ata que 173 
subscrevo e que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos 174 
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presentes à sua aprovação.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-175 
.--.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.- 176 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIO: 177 


