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ATA nº 10/16- PPGS 
 
Ata da 10° Reunião do Colegiado (ampliado) do Progr ama de Pós Graduação 
em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, realizada no dia 
02 de dezembro de 2016, às quatorze horas na sala 914, 9º andar do Ed. Dom 
Pedro I, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi, 
coordenadora do programa. Estiveram presentes os professores, Ricardo 
Costa de Oliveira, Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, Alexandro Dantas Trindade, 
as professoras Marlene Tamanini, Maria Tarcisa Bega, Ana Luisa Fayet Sallas, 
além dos representantes discentes Marco Aurélio Barbosa e Mariana Bettega 
Braunert, e do Coletivo de discentes da sociologia, Kauê Pessoa, Tabata 
Soldan, Edson Garrido Motta e Henri Francis de Oliveira..................................... 
No início da reunião, foi apresentado ao Colegiado os novos representantes 
discentes do Doutorado, sendo Kaue Pessoa como titular e Tabata Soldan 
como suplente. Após, foi relacionado os assuntos da pauta: 1 – Homologação 
do resultado final do processo seletivo de mestrado e doutorado; 2 – Discussão 
da Avaliação pelo SIGA; 3 – Pedido de Professor Colaborador; 4 – Solicitação 
de validação de créditos para o doutorado de Tabata Soldan; 5 – Outros: 
avisos sobre: Editora UFPR, coleta de produção, qualis livro, relatório de 
bolsistas, notas no SIGA. Discussão sobre o retorno das aulas........................... 
A professora Maria Aparecida tomou a palavra, iniciando a reunião, com os 
pontos de pauta: 1 – Homologação do resultado final do processo sele tivo 
de mestrado e doutorado : A professora Maria Tarcisa Bega, presidente da 
comissão do mestrado, relatou que o processo foi razoavelmente tranquilo, 
foram 02 recursos respondidos na fase do projeto e 02 recursos na prova 
escrita. Relatou também sobre os problemas no SIGA, em relação ao 
fechamento das notas da primeira fase e de como o controle passou a ser feito 
fora do sistema a partir de então. O maior problema foi em relação à 
discrepância de notas dos projetos e da necessidade de 14 terceiro pareceres, 
feitos pela comissão, muito acima da média. Ao final do processo foram 16 
aprovados, apesar do oferecimento de 24 vagas, assim alguns professores que 
ofertaram vagas não terão orientandos nessa turma. Segue lista dos 
aprovados, por ordem de classificação: Kamille Brescansin Mattar, Nelson 
Alves Bucker Junior, Jessica de Carvalho Pinheiro, Alexandre Pilan Zanoni, 
Thayan Gomes da Silva, Willian Carneiro Bianeck, Robson Rodrigues de Lima, 
Fernanda Ribas Bohler, Eduardo da Silva, Natália Luiza de Souza, Mario César 
Dalla Bona, Priscila Cristina dos Santos, Fagner de Carvalho Rodrigues, 
Marcelo Darlan de Oliveira, Paulo Eduardo Araújo Antonechen, Felipe Vinicius 
de Andrade. Após a apresentação dos resultados do mestrado, o Professor 
Alexandre Trindade, secretário da comissão do doutorado, relatou também um 
processo tranquilo, não havendo recursos em nenhuma fase. O processo 
iniciou com 31 inscritos sendo 20 aprovados ao final, considerando que 
sobravam vagas de orientações do mestrado. Segundo ele, não houve 
discrepância nas notas dos projetos, sendo 29 aprovados na primeira fase e 23 
aprovados na segunda fase. Três candidatos não foram aprovados na 
entrevista. A comissão do doutorado teve o mesmo problema no SIGA, em 
relação ao fechamento das notas, assim, as fases seguintes foram contraladas 
fora do sistema. Segue lista dos aprovados, por ordem de classificação: Natália 



Cristina Granato, Rafaela Mascarenhas Rocha, Marcelo Gonçalves Marcelino, 
Nádia Luzia Balestrin, Roseli Bregantin Barbosa, André Kron Marques Zapani, 
Vanessa Cristhina Zorek Daniel, Igor Alexandre Silva Bueno, Ana Christina 
Duarte Pires, Pedro Francisco Marchioro, Camila Ribeiro de Almeida Rezende, 
Silvana Aparecida da Silva, Miriam Cristina Lopes, Tautê Frederico Gallardo 
Marciel de Oliveira, Ana Maria Silvello Pereira, José Joaquim Franze, Marcelo 
Adriano Martins, Isabela Maria Marassi Rubira, Élson Ferreira de Araújo, 
Renata Brockelt Giacometti. Resultados homologados pelo Colegiado. 2 – 
Discussão da Avaliação pelo SIGA : Segundo as comissões, o SIGA facilita o 
gerenciamento do processo, não há mais aquele acúmulo de papel, o envio 
dos projetos on-line. O que o programa precisa se adaptar é em relação à 
proximidade do corpo docente e dos possíveis orientadores com as comissões. 
A sugestão é manter o formulário, que pode ser enviado por email, o que não 
seria difícil de gerenciar. 3 – Pedido de Professor Colaborador : O professor 
Allan de Paula Oliveira entrou com a solicitação para ingresso como professor 
Colaborador. Atualmente na UNESPAR/FAP, apresentou o pedido formal com 
justificativa e o currículo Lattes, conforme disposto no Regimento Interno. 
Aproveitando-se do pedido, o colegiado discutiu sobre a necessidade de 
pensar em uma reformulação e renovação do quadro docente. Casos de 
deficiências nas linhas, como na linha de política, por exemplo, nas 
aposentadorias, nas áreas interdisciplinares, etc. A Sugestão é que cada linha 
busque nomes e indiquem para avaliação da comissão de credenciamento, 
indo de um primeiro círculo na própria UFPR, depois as universidades de 
Curitiba e depois as de cidades vizinhas. O pedido do professor Allan 
aguardará essas próximas indicações, e todas serão avaliadas juntas. 4 – 
Solicitação de validação de créditos para o doutora do de Tabata Soldan : 
A aluna supracitada entrou com o pedido de validação de créditos do mestrado 
para o doutorado, que será avaliado pela sua orientadora e a resposta será 
apresentada na próxima reunião. 5 – Outros: avisos sobre: Editora UFPR, 
coleta de produção, Qualis livro, relatório de bols istas, notas no SIGA: A 
professora Maria Aparecida Bridi informou aos presentes sobre a reunião com 
a Editora da UFPR. Segundo ela, a Editora alega que falta funcionário para 
atender a grande demanda. Ao tratar do assunto com o setor, o Professor 
Eduardo Barra, diretor do Setor, sensibilizado pela questão, buscará meios 
para alavancar a produção bibliográfica dos professores do setor de humanas. 
Bridi relata que a editora sugeriu a disponibilização de recursos para custear 
um estagiário de design, pois isto ajudaria. Após a aprovação do livro, a revisão 
do português deve ser custeada e gerenciada pelo autor. O programa enviará 
lista de obras aprovadas e que aguardam na fila da editora para o Setor, que 
juntará a lista com as demandas de outros programas ou departamentos, e o 
setor tratará diretamente com a Editora. Um ponto lembrando pelos presentes 
é em relação à direção da Editora, que, historicamente, pertencia ao Setor de 
Humanas, mas na última gestão passou para a Educação. É de entendimento 
do Programa que o Setor deve ser colocado isso em pauta novamente. A 
professora Maria Aparecida Bridi enviará o comunicado ao diretor. Foi 
relembrado também aos presentes, para aqueles que ainda não o fizeram, 
sobre a necessidade de atualizar os Lattes, considerando que a secretaria 
termina o ano e inicia o próximo fazendo a coleta de produção na Plataforma 
SUCUPIRA. Os alunos receberão na próxima semana o formulário de 
produção, o relatório de bolsistas e o cronograma de fim de ano. Lembrando 
ainda a importância do parecer dos orientadores em relação ao relatório dos 
bolsistas. Também serão solicitados os livros para o qualis, além dos anos 
2015 e 2016, aqueles que não foram enviados de 2013 e 2014. Por último, é 
preciso ter atenção ao lançamento de notas no SIGA, pois ainda há disciplinas 
e seminários de orientação do 1º semestre que não foram lançados. A 



secretaria comunicará as pendências direto aos professores responsáveis pelo 
lançamento. Discussão sobre o retorno das aulas : O professor Pedro Bodê 
leu aos presentes o comunicado do Setor sobre a orientação do CEPE para o 
retorno das aulas. Segundo ele, os prazos serão flexíveis e devem ter a 
aceitação dos alunos. Até o dia 20/12 devem ser apresentadas as propostas de 
solicitação de reposição, de cada departamento ou curso de graduação, após 
negociação com os alunos, o conselho se reunirá em 23/12, até essa data fica 
vedada a reposição de aulas. As reposições devem ser feitas e até 12/02/17 
registrados no SIGEU e o 1º semestre iniciará em 20/02/17. Na questão das 
aulas da pós-graduação, o coletivo de alunos, reunido em 30/11, traz a 
proposta de retomar as disciplinas, mesmo com a greve de alunos (o que 
implicaria em “furar” a greve), com o compromisso por parte do programa de 
concluí-las até o fim do ano, nessas últimas três semanas. A professora 
Marlene Tamanini questionou essa posição, pois a proposta difere do 
estabelecido na reunião feita entre professores e coletivo, quando da ocasião 
da ocupação e a decisão conjunta pela suspensão de aulas. Após discussão, 
ficou acordado pelo retorno das aulas, os professores negociarão com as 
turmas o cronograma de reposição, já a partir da semana que 
vem........................................................................................................................ 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela 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, 02 
de dezembro de 2016. 
 

 


