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ATA nº 01/17- PPGS 
 

Ata da 1° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no dia 17 
de fevereiro de 2017, às quatorze horas, na sala 914, do Ed. Dom Pedro I, 
sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi. Estiveram 
presentes a professora Marlene Tamanini, os professores Alfio 
Brandenburg, Ricardo Costa de Oliveira, Nelson Rosário de Souza, os 
representantes discentes Kauê Corrêa Pessoa, Marco Aurélio Barbosa e 
Edna Bravo, além da convidada Professora Maria de Los Angeles Arias 
Guevara............................................................................................................ 
Nesta primeira reunião do ano do ano, a professora Maria Aparecida Bridi 
apresentou aos presentes a professora Maria de Los Angeles Arias 
Guevara, da Universidade de Holguin, nova bolsista de Pós-
Doutorado/PNPD do Programa. A mesma se apresentou, informando sobre 
sua participação recente na Instituição no Pará, que já esteve na UFPR em 
2007, quando trabalhou com o Professor Alfio Brandenburg. Apresentou 
seus temas de pesquisa, transversais nas áreas de Gênero e de 
Ruralidades. Após isso, foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 
1 – Informações para o primeiro semestre: disciplinas/grade horária, 
homologação de matrículas; 2 – Aula Inaugural e recepção dos novos 
alunos; 3 – Informações SUCUPIRA e Qualis Livro; 4 – Informações sobre 
professores colaboradores; 5 – Avaliação dos bolsistas e distribuição de 
bolsas de 2017; 6 – Aluno aprovado pelo OEA; 7 – Pedido de Pós-
doutorado de Antonio Charles Santiago Almeida; 8 - Retorno de aluna 
afastada Patricia Guerino; 9 – Solicitação de validação de créditos; 10 – 
Informações sobre qualificações e defesas; 11 – Informação sobre o 
Seminário de Sociologia e Política 2017; 12 – Outros. A professora Maria 
Aparecida tomou a palavra, iniciando a reunião: 1 – Informações para o 
primeiro semestre: disciplinas/grade horária, homol ogação de 
matrículas : A grade horária para o primeiro semestre foi confirmada para 
os presentes, além das obrigatórias, a professora Ana Luisa ministrará um 
Seminário avançado e haverá cinco optativas. A matrícula será entre os 
dias 02 e 08 de março, sendo que a homologação das matrículas, feita 
pelos orientadores e responsáveis pelas disciplinas, deve ser feita entre nos 
dias 09 e 10 de março. As aulas iniciam no dia 13. 2 – Aula Inaugural e 
recepção dos novos alunos : Conforme solicitado anteriormente, a 
coordenação pede sugestões de nomes para a aula inaugural do Programa, 
lembrando que é preciso levar em consideração a ausência recursos, 
convidando alguém próximo ou aproveitando a vinda de convidado para 
banca. Os nomes devem ser enviados para a secretaria nos próximos dias. 
Sobre os recursos, a PRPPG sinalizou que auxiliará os Programas 
custeando a vinda de um convidado por banca, desde que o pedido seja 
feito com justificativa da real necessidade da vinda, lembrando que é 
possível fazer as bancas por videoconferência. Ainda não há previsão de 
liberação de recursos da CAPES. A recepção dos novos alunos será 
realizada no dia 13 de março, na sala 914. 3 – Informações SUCUPIRA e 
Qualis Livro : o relatório Sucupira será enviado para a PRPPG no dia 03/03, 
e foi lembrado que todos os professores devem comparecer a secretaria 



para realizar a conferência dos dados de produção (e outros). Foi solicitado 
também, por email, informações para o relatório qualitativo, que versa sobre 
as atividades dos professores e do Programa. Os livros para o Qualis serão 
enviados dia 24 de fevereiro, sendo que aqueles que ainda não enviaram 
suas cópias devem fazê-lo o mais rápido possível. A secretaria entrará em 
contato novamente com estes. 4 – Informações sobre professores 
colaboradores : No final do ano passado, o Colegiado recebeu a solicitação 
de credenciamento de professor colaborador de Allan de Paula Oliveira. 
Como discutido, o credenciamento de colaboradores (e até de 
permanentes) faz parte do planejamento do Programa, por isso o Colegiado 
decide por ampliar a divulgação, através dos professores, para receber 
novas solicitações e todas serão avaliadas juntas pela comissão de 
credenciamento. Os pedidos serão recebidos em março, na próxima reunião 
e a comissão se reunirá em abril. Prevendo um aumento do trabalho, a 
comissão de credenciamento passará a contar também com a professora 
Marlene Tamanini. 5 – Avaliação dos bolsistas e distribuição de bolsa s 
de 2017: A comissão de bolsas apresentou o resultado da avaliação dos 
bolsistas de 2016. Há casos problemáticos, que serão chamados para 
reunião posteriormente, porém todas as bolsas foram renovadas. Após a 
avaliação foi feita também a distribuição de bolsas para 2017, atendendo 
aos critérios de disponibilidade, mérito e vulnerabilidade social. O edital com 
os contemplados foi apresentado aos presentes e poderá ser consultado na 
página do Programa, sendo homologado pelo Colegiado. 6 – Aluno 
aprovado pelo OEA : foi informado também que o Programa receberá novo 
aluno oriundo do Convênio OEA, Marco Enrique González Ramos. O 
parecer inicial foi dado pelo professor Alexandro Dantas, que será 
consultado em relação a possibilidade de orientação do mesmo. 7 – Pedido 
de Pós-doutorado de Antonio Charles Santiago Almeid a: O Colegiado 
recebe o pedido de pós-doutorado de Antonio Charles Santiago Almeida, 
para a linha de Cidadania e Estado, eixo de Instituições e Poder. A 
comissão de avaliação será composta pela professora Maria Tarcisa Bega e 
pelo professor Ricardo Costa de Oliveira. O parecer será apresentado na 
próxima reunião. 8 – Retorno de aluna afastada Patricia Guerino : A aluna 
Patricia Guerino se reapresentou ao programa, após o afastamento para 
tratamento de saúde (de um ano). Foi lido a carta aos presentes, que 
contém declaração de acompanhamento médico que permite o retorno às 
atividades acadêmicas. Os novos prazos da aluna são: qualificação em 
setembro e defesa em março de 2018. 9 – Solicitação de validação de 
créditos : O pedido de validação de disciplina de Tabata Soldan, recebido 
na última reunião, foi aprovado pela orientadora. O pedido do aluno Roberto 
Jardim da Silva, agora corrigido, também foi deferido pelo Colegiado. A 
aluna Mariana Azevedo apresentou solicitação de validação de créditos 
para o doutorado, o pedido será repassado ao seu orientador, que avaliará 
para a próxima reunião. 10 – Informações sobre qualificações e defesas : 
Qualificações mestrado: Cyro Correa Junior e Marcela Lino, previstas para 
março; a secretaria entrará em contato com os orientadores de Juliano 
Bagatin e Marília Lauther, informando que a banca deve ser realizada em 
março e solicitando a previsão. Qualificações doutorado: Cândida Santos 
Lima, previsão para abril; Carolina Cravero, previsão para março; Milene 
Capraro, previsão para março ou abril. Em relação às defesas, o professor 
Marcio de Oliveira, em contato com a secretaria, perguntou se é possível 
realizá-las em abril. Relembrando o histórico das discussões, entende-se 
que defesas realizadas em abril não são consideradas como prorrogação de 



prazo, porém devem ser informadas para o Colegiado e substanciadas. O 
prazo regular das defesas das turmas de mestrado 2015 e doutorado 2013 
é março. 11 – Informação sobre o Seminário de Sociologia e P olítica 
2017: O Seminário de Sociologia e Política acontecerá nos dias 17 a 19 de 
maio. Um ponto importante que foi decidido na última reunião foi o de 
realizar um evento vinculado à reunião da SBS, com o título “A Sociologia 
que praticamos”, um dia antes da Seminário propriamente dito (ou seja, dia 
16). A professora Ana Luisa Sallas se prontifica a realizar o evento, o 
Colegiado apoia a iniciativa. 12 – Outras informações : o discente Wilson 
Barbieri informou por email que abandona o curso por motivos pessoais; Foi 
informado também sobre o pedido de afastamento parcial do secretário, que 
passará a fazer 20 horas semanais. O novo horário de atendimento passará 
a valer em 13 de março, e será divulgado em momento oportuno. Nesse 
sentido, a secretaria providenciará nova vaga de estágio, que será 
divulgada no curso de secretariado executivo, considerando a ótima 
experiência da última estagiária desse curso................................................... 
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 Maria Aparecida da Cruz Bridi. Curitiba, 
17 de fevereiro de 2017. 


