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ATA nº 01/16- PPGS 
 

Ata da 1° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, realizada no dia 03 
de fevereiro de 2016, às quatorze horas, na sala 914, do Ed. Dom Pedro I, 
sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Ana Luisa Fayet Sallas. Estiveram 
presentes as professoras Maria Aparecida da Cruz Bridi, Miriam Adelaman; 
Simone Meucci, Marlene Tamanini e o professor Alfio Brandenburg............... 
.......................................................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Constituição da 
comissão para seleção de bolsista PNPD, em substituição de Amélia Siegel 
Correa; 2 – Aula Inaugural; 3 – Planejamento de atividades; 4 – Solicitação 
de afastamento de Patrícia Guerino; 5 – Pedidos de prorrogação: Stefania 
Poeta Ponte, Mestrado, Leonardo Biscaia de Lacerda e Marcos José Valle, 
Doutorado; 6 – Solicitação de Licença maternidade de Carolina Cravero; 7 – 
Solicitação de co-orientação de José Ricardo Martins; 8 - Outros. A 
professora Ana Luisa tomou a palavra, iniciando a reunião: 1 – 
Constituição da comissão para seleção de bolsista P NPD, em 
substituição de Amélia Siegel Correa: A professora Ana Luisa relatou o 
caso da bolsista Amélia Siegel Correa, do programa PNPD. A mesma 
recebeu uma proposta de pesquisa na Dinamarca, e necessitaria ficar 
afastada do país por 4 ou 5 meses. O Programa PNPD permite o 
afastamento do bolsista, sem suspensão do benefício, desde que o projeto 
seja o mesmo aprovado no início da bolsa. A informação inicial era de que 
não era o mesmo projeto, por isso a chamada para comissão de 
substituição do bolsista. Porém, como a Miriam justifica, há interfaces 
conceituais e metodológicas com a sociologia da imagem, e sob essa 
perspectiva, há o respaldo acadêmico para que se mantenha a bolsa, uma 
vez que os projetos são da mesma natureza intelectual, ou uma ampliação 
do projeto inicial. Ficou decidido que a professora Ana Luisa, na posição de 
coordenadora, e a professora Miriam, como tutora da Amélia, junto com a 
carta da bolsista e parecer de justificativa da tutora, farão nova consulta à 
PRPPG, para confirmar os procedimentos que podem ser adotados. 2 – 
Aula Inaugural: Na última reunião de 2015, a professora Maria Aparecida 
havia sugerido o nome de Adalberto Cardoso para a aula inaugural, porém, 
a professora Ana Luisa, já havia convidado também, não necessariamente 
para aula inaugural, mas para conferência ou palestra, a professora 
Orlandina de Oliveira, que estará em Curitiba na ocasião do início do 
semestre letivo. O Colegiado pensa que, dada as dificuldades financeiras, 
seria muito interessante um convidado que já indicou a disponibilidade e 
disposição para a conferência, sem contar toda a representatividade para a 
área da professora em questão. Ficou decidido que a aula inaugural será 
feita pela professora Orlandina, na data provável de 28/03, deixando o 
convite para o professor Adalberto Cardoso para um próximo evento ou 
oportunidade. 3 – Planejamento de atividades : Relembrando do informe 
do e-mail do ano passado, o planejamento de atividades tem a intenção de 
expor todas as atividades e eventos dos professores e grupos do Programa, 
de maneira organizada. A secretaria solicitará aos professores os informes, 
estes tendo até o final de fevereiro para retornar as informações. 4 – 



Solicitação de afastamento de Patrícia Guerino:  A aluna de mestrado 
Patricia Guerino, entrou com o pedido de afastamento para tratamento de 
saúde. Expôs o caso por carta e apresentou os laudos médicos 
necessários. A professora Marlene, orientadora, ainda não havia sido 
informada, mas relatou as dificuldades observadas nos últimos meses. As 
professoras Ana Luisa e Simone também expuseram informações acerca da 
aluna. O pedido foi deferido pelo Colegiado, nos moldes do trancamento 
previsto pelo art. 23° do Regimento Interno. A alun a será comunicada pela 
secretaria, com o adendo de que a reunião da comissão de bolsas está para 
ser realizada, e a bolsa pode ser suspensa. 5 – Pedidos de prorrogação: 
Stefania Poeta Ponte, Mestrado, Leonardo Biscaia de  Lacerda e Marcos 
José Valle, Doutorado : Foram apreciados os pedidos de prorrogação de 
prazo de defesa de Stefania Poeta Pontes, do mestrado, Leonardo Biscaia 
de Lacerda e Marcos José Valle, do doutorado, todos com prazo final para 
março de 2016. A aluna Stefania submeteu sua justificativa para 
apreciação, lida para os presentes, informou os problemas de saúde e 
consequente atraso no cronograma de pesquisa, sendo que a aluna é 
bolsista CAPES. Com base nos documentos apresentados, e com acordo 
da orientadora, o pedido de prorrogação foi indeferido pelo Colegiado. O 
aluno Leonardo, submeteu sua solicitação para apreciação, lida para os 
presentes, justificando que a análise dos dados empíricos se apresentou 
mais trabalhosa do que o previsto incialmente, sendo que o aluno não é 
bolsista. O pedido foi indeferido pelo Colegiado. O aluno Marcos, 
apresentou sua justificativa, lida para os presentes, informando os 
problemas de saúde na família. O pedido foi indeferido pelo Colegiado. 
Após debater os índices do doutorado, as previsões para esta turma, o 
Colegiado permite o acréscimo de um mês para a defesa dos dois alunos 
de doutorado que solicitaram prorrogação, ficando como prazo final 30/04, 
impreterivelmente. A secretaria informará os alunos. 6 – Solicitação de 
Licença maternidade de Carolina Cravero : a aluna Carolina Cravero 
apresentou para o Colegiado a solicitação de licença maternidade, com o 
atestado. O pedido foi deferido, a secretaria informará a aluna e 
providenciará os trâmites burocráticos. 7 – Solicitação de co-orientação 
de José Ricardo Martins : Foi apreciado o pedido de homologação de co-
orientação do aluno José Ricardo Martins, orientado do professor Ricardo. 
O co-orientador é o professor Mario Procopiuk, professor do Curso de Pós-
Graduação em Gestão Urbana, da PUC-PR. Homologado pelo Colegiado. 8 
– Outros: A professora Ana Luisa apresentou alguns informes em relação 
ao financeiro de 2016, que tem previsão de recursos semelhantes aos dos 
anos anteriores, porém com o mesmo corte feito no ano passado. 
Dificilmente haverá o programa FDA como aconteceu em 2015, mas a 
PRPPG está tentando firmar um convênio universal para as pós-graduações 
com a Fundação Araucária. Informadas as alterações nas solicitações de 
passagens, e que ainda não foram disponibilizados quaisquer ainda. A 
professora Simone informou também, sobre o Seminário de Sociologia e 
Política, que não haverá recursos das agências de fomento, tendo como 
únicas fontes de recurso o saldo anterior e as inscrições. Por isso pede-se o 
maior apoio na divulgação ............................................................................... 
.......................................................................................................................... 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente e eu, 
Katiano Miguel Cruz, secretário do PPGS, lavro a presente ata, a qual será 
assinada por mim e pela presidente Ana Luisa Fayet Sallas. Curitiba, 03 de 
fevereiro de 2016. 


