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ATA nº 02/16- PPGS 
 

Ata da 2° Reunião do Colegiado (reunião ampliada) d o Programa de Pós 
Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, 
realizada no dia 18 de março 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 
Adelman; Simone Meucci, Marlene Tamanini, Maria Tarcisa Silva Bega, os 
professores Alfio Brandenburg, Ricardo Costa de Oliveira, Alexandro Dantas 
Trindade, Pedro Bodê de Moraes, José Rasia, Renato Perissinotto, além 
das representantes discentes Mariana Bettega Braunert e Tatiane Salete 
Berdusco........................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Parecer da 
solicitação de credenciamento de Rodrigo Czajka; 2 – Alterações no 
Regimento Interno; 3 – Pedido de reingresso com trabalho pronto de Juan 
Cruz Galigniana; 4 – Solicitação de Pós-Doutorado de Dimas Eneas Soares 
Ferreira; 5 – Situações das defesas de 2016: Mestrado e Doutorado 
(Situação de Nelson Bucker, Ricardo Pereira, pedidos de dilação de prazo 
para defesa em abril); 6 – Pedido de Prorrogação de Izabel Liviski e de 
Rachel Bragatto; 7 – Homologação da distribuição de bolsas de 2016; 8 – 
Troca de orientação de Luiz Belmiro Teixeira e Roseli Bregantin; 9 – 
Informações do Sistema SIGA; 10 – Informações do Coleta de 2015 
(SUCUPIRA); 11 – Outros; 12 – Posicionamento do Programa sobre o 
Plano Diretor do Setor de Humanas. A professora Ana Luisa tomou a 
palavra, iniciando a reunião: 1 – Parecer da solicitação de 
credenciamento de Rodrigo Czajka: A comissão de Credenciamento 
solicitou a retirada deste ponto, uma vez que só dará o parecer final do 
pedido junto com a avaliação da produção do corpo docente, prevista para o 
início de abril. 2 – Alterações no Regimento Interno: A comissão 
designada para apresentar as alterações ainda não teve tempo hábil para 
reunir-se e apresentar o novo texto. Apresentará na próxima reunião. 3 – 
Pedido de reingresso com trabalho pronto de Juan Cr uz Galigniana : 
Juan Cruz Galigniana, discente desligado no segundo semestre de 2014, 
solicita o reingresso com trabalho pronto, seguindo o rito que foi instruído no 
momento de seu desligamento. Foi debatido a questão, pois desde a 
reunião de novembro de 2015, já havia sido decidido pelo grupo que não 
seria mais realizado religamentos, somente por processo seletivo (inclusive 
seguindo instruções da Pró-Reitoria). Apesar de aprovado, ainda falta ser 
homologada a nova versão do regimento, no qual não mais constará esse 
procedimento. Todavia, uma vez que a regra valia no momento da saída do 
aluno, e que o mesmo tem a confirmação por escrito da possibilidade de 
reingresso, o Programa decide por assumir mais uma vez o ônus e a 
distorção de dados, e recebe o pedido do aluno. Para analisar o mérito do 
trabalho foi instituída comissão, composta pelos professores Alexandro e 
Alfio, que apresentarão parecer na próxima reunião. 4 – Solicitação de 
Pós-Doutorado de Dimas Eneas Soares Ferreira: O  processo 
23075.118079/2016-21, referente ao pedido de pós-doutorado de Dimas 
Enéas Soares Ferreira, foi recebido pela secretaria do programa e juntado 



aos demais documentos que seguiriam para a reunião do Colegiado. 
Todavia, de imediato ao receber e analisar o pedido, a comissão que seria 
designada para dar mérito ao pedido constatou que o mesmo não pertence 
a Sociologia e sim a Ciência Política. O processo será devolvido a PRPPG, 
para que encaminhe aquele Programa. 5 – Situações das defesas de 
2016: Mestrado e Doutorado (Situação de Nelson Buck er, Ricardo 
Pereira, pedidos de dilação de prazo para defesa em  abril) : Foram 
relatadas as defesas já realizadas até o momento presente: Paloma Palau, 
Juvenal Torres, Lorena Cataño, Juliana Paola Rosales e Rafaela Westphal, 
do mestrado (ressaltando que os quatro primeiros são dos convênios OEA e 
PEC-PG), e Dauto Silveira do doutorado. Bancas confirmadas para 
realização em março: Walmir Braga, Rafaela Rocha, Jules Ventura, Stefania 
Pontes, Clarissa Grassi e Natalia Granato, do mestrado, Adriana Ruela, 
Leticia Kulaitis, Sandro Araújo e Tiago Valenciano, do doutorado. Ao todo 
16 defesas dentro do prazo (5 doutorado e 11 de mestrado). Na reunião de 
fevereiro havia sido aprovada a dilação de prazo para defesa em abril de 
dois doutorandos, Marcos e Leonardo (foi indeferido o pedido de 
prorrogação de prazo, mas permitido a defesa em abril), com esse mesmo 
teor, há mais 11 pedidos de autorização de defesa em abril da turma de 
doutorado e 2 da turma de mestrado, sendo eles: Luiz Demetrio, Marcelo 
Nogueira, Douglas, Julio, Mara Rubia, Ricardo Gama, Vanderlei, Ingrid, 
Leide e Marcelo Marcelino do doutorado, Luara e Márcio do mestrado. 
Todos os pedidos são corroborados pelos orientadores. Todos os pedidos 
foram deferidos. Casos especiais: Nelson Bucker, qualificado em 23/12/15, 
apresentava uma pendência em disciplina obrigatória. Segundo o professor 
Rasia, o mesmo não entregou trabalho no prazo (deixou o trabalho na 
secretaria, no final de 2015), portanto não aceito. O aluno fica reprovado em 
Sociologia II, não concluindo os créditos, não podendo defender. O 
Colegiado decidiu pelo desligamento do aluno. Ricardo Pereira, realizou 
sessão de qualificação em dezembro, sendo reprovado na sessão, sendo 
desligado. Da turma de mestrado fica faltando somente a aluna Andressa, 
que encontra-se afastada para tratamento de saúde, que deve retornar final 
de maio para qualificar e defender até agosto. Da turma de doutorado fica 
faltando apenas a aluna Izabel, além da aluna Rachel, da turma anterior, 
ambas solicitando prorrogação de prazo (próximo tópico). 6 – Pedido de 
Prorrogação de Izabel Liviski e de Rachel Bragatto : As alunas Izabel 
Liviski e Rachel Bragatto solicitam prorrogação do prazo para defesa de 
tese. Foi lida a carta de solicitação de Izabel Liviski e ouvido a fala de seu 
orientador, professor Pedro Bodê, que está de acordo com o pedido. 
Também foi lido o pedido de Rachel Bragatto, além da comunicação de sua 
orientadora, professora Luciana e de seu coorientador, professor Renato, 
que estão de acordo com o pedido, considerando ainda que este é o 
segundo pedido de prorrogação da mesma. O colegiado debateu a situação 
da turma, e considerando um critério de isonomia, indeferiu o pedido de 
prorrogação de Izabel Liviski, porém autorizando a dilação do prazo para 
defesa final de abril. Da mesma maneira, a aluna Rachal Bragatto também 
foi autorizada a defender até o final de abril. 7 – Homologação da 
distribuição de bolsas de 2016 : Foi informado aos presentes que todos os 
bolsistas de 2015 tiveram suas bolsas renovadas para 2016 (com exceção 
dos que estão concluindo o curso agora no início do ano). Foi apresentando 
também a lista nominal dos novos contemplados com bolsa em 2016, 
ressaltando que três deles abriram mão da bolsa durante o processo de 
solicitação até a implementação. Foi comentado que há a possibilidade de 



que a CAPES retenha essas bolsas ociosas a qualquer momento e, nesse 
sentido, os presentes atentaram para hipótese de implementar a bolsa 
mesmo que a pessoa mantenha o vinculo, apesar da prática do programa 
instituída desde 2013. Analisando rapidamente a resolução de bolsa, no 
momento da reunião mesmo, foi entendido que é possível sim. A secretaria 
averiguará isso mais calmamente, e em conjunto com a comissão de 
bolsas, contatará os alunos. 8 – Troca de orientação de Luiz Belmiro 
Teixeira e Roseli Bregantin : Com o retorno do pós-doc da professora 
Tarcisa, conforme combinado, as orientações de Luiz Belmiro Teixeira e 
Roseli Bregantin retornam para ela. Deferido pelo Colegiado. 9 – 
Informações do Sistema SIGA : O secretario informou aos professores, 
como já relatado por email, sobre os novos procedimentos para 
processamento das matrículas. Agora todos devem autorizar a matrícula de 
seus orientandos e também das suas disciplinas, sem o qual o matrícula 
não é efetivada. A secretaria fica a disposição para auxiliá-los. 10 – 
Informações do Coleta de 2015 (SUCUPIRA) : Foi informado também que 
os trabalhos de coleta de dados de produção está na reta final, e que todos 
os professores devem comparecer na secretaria até o dia 28/03 para 
conferir os dados. As informações qualitativas serão feitas pela 
coordenadora. 11 – Outros : Qualis livro: chamada para que todos que 
ainda não entregaram os livros para o qualis devem entrar em contato com 
a secretaria. Isso deve ser feito até 13/04; Informação PNPD: após 
consultas com PRPPG e CAPES, Amélia Siegel segue com a bolsa, com a 
proposta das atividades no Programa quando do seu retorno ao país; 
Pedido de autorização de afastamento do país: A aluna Milena Costa de 
Souza, bolsista CAPES, solicita o afastamento do país, conforme previsto 
na Portaria 76/2010. Lido seu pedido, de afastamento por noventa dias, com 
justificativa e cronograma, foi aceito pelo Programa, considerando que a 
mesma atenda às indicações da CAPES em relação ao seu interstício da 
bolsa sanduíche; Pedido de coorientação: O professor Alfio solicita o 
deferimento da coorientação de Douglas Ochiai Padilha por Claire Lamine, 
que foi sua supervisora no doutorado sanduíche. Deferido pelo Colegiado. 
12 – Posicionamento do Programa sobre o Plano Diretor do  Setor de 
Humanas : Para este último ponto de pauta, o Colegiado contou com a 
presença do Diretor do Setor de Humanas, prof. Dr. Eduardo Barra, e da 
Vice-diretora do setor, profa. Dra. Ligia Negri. O professor Barra apresentou 
de maneira rápida o Plano Diretor, utilizando-se dos documentos e 
informações disponíveis no site. Destacando algumas informações: A 
projeção para o tamanho (em m²) dos departamentos foi feito através de 
índices e indicadores, como quantidade de professores e gabinetes, núcleos 
e centros, divisões administrativas, etc. Informou que a mudança de 
andares é com o intuito de aproximar áreas afins, assim o Departamento de 
Sociologia iria para o quinto andar. A proposta é de que todas as secretarias 
de Pós-graduação sejam alocadas no quinto andar do D. Pedro II, onde 
também ficarão as salas de defesas e eventos, gerenciadas pelo Setor. 
Após a fala do Professor Barra, a professora Tarcisa relembrou do início do 
processo de mudança, em 2008, quando foi aprovada a saída da educação 
e o início das instalações nas casas de apoio. Algumas dúvidas dos 
professores presentes foram sanadas pelo professor Barra e pela 
professora Ligia, tal como: a mudança do mobiliário dos gabinetes, situação 
das salas de aula, dos equipamentos, precariedade do espaço, como 
cortinas, falta de lâmpadas, etc. A proposta do Plano diretor é de que as 
salas de aula passem a ser todas gerenciadas pelo setor, com 



manutenções anuais. O professor Renato elencou os elementos que 
levaram o Departamento de Ciência Política a aprovar as mudanças 
formalmente, lembrando que na reunião realizada ainda como 
Departamento de Sociologia e Ciência Política havia sido decidido pela não 
aprovação do projeto. O professor Marcio comentou também sobre a sua 
conversa com a arquiteta, na posição de chefe de departamento pró-
tempore, afirmando que há grande disposição da parte de todos para que a 
mudança venha para melhor, porém é preciso fazer nova reunião, agora 
como departamento de Sociologia, para votar a aprovação do projeto ou 
não formalmente. A professora Ana Luisa relembrou que o Colegiado do 
Programa já havia votado não pela mudança da secretaria da pós para o 
outro prédio, porém, foi explicado as condições, de que não há mais 
compartilhamento de secretarias de fato. A reunião foi encerrada sem uma 
decisão do Colegiado, que se reunirá novamente para apresentar sua 
posição formal após todas as informações recebidas nesta reunião..............  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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, 18 de 
março de 2016. 


