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ATA nº 02/17- PPGS 
 

Ata da 2° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no dia 24 
de março de 2017, às quatorze horas, na sala 904, do Ed. Dom Pedro I, sob 
a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi. Estiveram 
presentes as professoras Marlene Tamanini, Maria Tarcisa Bega, os 
professores Ricardo Costa de Oliveira, Nelson Rosário de Souza, Alexandro 
Dantas Trindade, os representantes discentes Kauê Pessoa, Marco Aurélio 
Barbosa e Edna Bravo...................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Planejamento de 
internacionalização do Programa; 2 – Pedidos de Credenciamento; 3 – 
Informações sobre o relatório Sucupira; 4 – Informações sobre qualificações 
e defesas; 5 – Pedidos de validação de crédito de alunos de doutorado; 6 – 
Solicitação de apreciação de projeto para comitê de ética; 7 – Outros: i) 
solicitação externa, sobre dissertação defendida no programa; ii) Solicitação 
de troca de orientação. A professora Maria Aparecida tomou a palavra, 
iniciando a reunião: 1 – Planejamento de internacionalização do 
Programa: A professora Marlene Tamanini, vice-coordenadora, que 
participou da reunião da PRPPG sobre a proposta de planejamento de 
internacionalização das pós-graduações da UFP, repassou as informações 
aos presentes. Estas discorria sobre as mudanças que ocorrerão, tanto 
estruturais da UFPR quanto de recursos e fomentos da CAPES, em relação 
a projetos de internacionalização, participação de convidados 
internacionais, saídas de docentes e discentes para eventos e aividades em 
outros países, dentre outros. O que antes parecia ser uma soma de projetos 
individuais deve passar a ser realmente um projeto coletivo do Programa de 
Pós-Gaduação. O planejamento se dará, a principio, a partir de um 
levantamento quantitativo das atividades ou itens listados nas planilhas 
circuladas na semana passada. Como apenas 60% dos professores 
enviaram a planilha preenchida, o Colegiado tratou de completar, com base 
nas previsões sugeridas pelos presentes, docentes e discentes. A planilha 
completa será enviada hoje para a PPPG, atendendo ao prazo estipulado, 
ficando uma cópia arquivada na secretaria para consulta. 2 – Pedidos de 
Credenciamento: Conforme discutido na última reunião, o Programa 
recebeu os pedidos de credenciamento até a data de ontem. Agora 
totalizaram em sete solicitações de credenciamento de professores da UFR 
e de outras instituições. Segundo os professores presentes ainda há outros 
possíveis candidatos interessados em solicitar credenciamento, assim o 
Colegiado decidiu que os pedidos serão aceitos até o dia 31/03, e em abril a 
comissão se reunirá para iniciar a avaliação. Em momento oportuno, ainda 
no mês que vem, antes da resposta final do Colegiado, o Programa 
convidará o Professor André Rodacki, Coordenador geral do Strictu sensu 
da PRPPG, para uma reunião ampliada. A pauta será sobre informações e 
planejamento para esse credenciamento, a partir das resoluções vigentes, 
documentos de área e informações tabuladas dos solicitantes. 3 – 
Informações sobre o relatório Sucupira: Em relação ao relatório 
SUCUPIRA, foi informado sobre a conclusão do mesmo, homologado pela 
pró-reitoria no dia 10/03. Considerando que 2016 era o ultimo ano do 



quadriênio, a parte qualitativa envolveu um levantamento do que vina sendo 
relatado nos últimos anos, desde 2013. Nesse sentido, foi louvável a 
atuação da PPPG, que solicitou a entrega do relatório uma semana antes, 
mas fez muitas sugestões de melhoras no relatório. A avaliação será 
concluída pelas comissões da CAES ate setembro deste ano. 4 – 
Informações sobre qualificações e defesas: A secretaria apresentou a 
planilha com o detalhamento da situação das defesas e qualificações 
previstas para este semestre. Os presentes se pronunciaram em relação 
aos atrasos, assunto constante nas reuniões. O Colegiado entende que é 
necessário fazer uma reunião de acompanhamento com as turmas de 
Mestrado de 2016, que qualificará no segundo semestre, e com a turma de 
Doutorado de 2014 e 2015. O intuito dessa reunião é evitar os casos 
problemáticos que sempre aparecem no final do prazo da defesa. Em 
relação ao detalhamento, foram apresentadas nominalmente as defesas já 
realizadas até o momento e também as confirmadas para realização no final 
de março e em abril. Os casos especiais são: a) Pedido de dilação de prazo 
para defesa de Lucas Carvalho, Arilda Arboleya, José Ricardo Martins e 
Violeta Sarti Caldeia, todos para maio; b) pedido de prorrogação de prazo 
para qualificação de Marcela Lino, também para maio; c) solicitação de 
prorrogação de prazo de defesa de Francisco das Chagas da Silva, por seis 
meses. Após discussão dos presentes, os pedidos foram todos aprovados. 
Os discentes serão comunicados pela Secretaria. No momento da reunião 
foram informadas as previsões de defesa de Marcela Brecailo, Miriam 
Gomes, Tatiana Salete Almeida, Viviane Vidal Santos, entre abril e maio. 
Em relação aos discentes dos quais a secretaria não tem informações ou 
previsão, casos de Derivan Silva, Fábia Berlatto e Juliano Bagatin, a 
secretaria entrará em contato com os orientadores. Informado também 
sobre as discentes que tem prazo de defesa de setembo: Anelise Alcantara, 
Candida Lima, Carolina Cravero e Milene Capraro. Homologado pelo 
Colegiado. 5 – Pedidos de validação de crédito de alunos de do utorado : 
O pedido de validação de crédito de Mariana Azevedo, de disciplina 
realizada em outro PPG, foi aprovado pelo Colegiado. Os alunos Aknaton 
Toczek e Marcelo Bordin apresentaram comprovante de disciplina realizada 
no PPG História da UFPR e solicitam integralização de créditos para o 
doutorado, pedidos deferidos pelo colegiado. O aluno Marcelo Marcelino 
solicita aproveitamento das disciplinas realizadas no seu primeiro ingresso 
no curso, em 2012, e validação dos créditos para contabilizar no doutorado, 
ingresso em 2017. Deferido pelo Colegiado. Os alunos José Ricardo 
Martins, André Kron Zapani e a aluna Solange Kurpiel solicitam 
aproveitamento de disciplinas externas realizadas em outras instituições. O 
Colegiado recebe o pedido, repassará os documentos aos orientadores que 
darão seu parecer para a próxima reunião do Colegiado. 6 – Solicitação de 
apreciação de projeto para comitê de ética : a aluna Camila Muhl, 
orientanda do professor José Rasia, solicita apreciação de seu projeto de 
doutorado, intitulado “Itinerário terapêutico da pessoa com diagnóstico de 
transtorno mental no município de Colombo-PR”, pois o mesmo passará 
pelo Comitê de Ética da UFPR. No projeto são apresentados o objetivo da 
pesquisa, sua relevância social, hipóteses, aporte teórico, metodologia, 
cronograma, dentre outras informações. Apresenta também a análise do 
mérito científico feita pela Prof.ª Dr.ª Claire Lazzaretti e parecer positivo do 
orientador. Aprovado pelo Colegiado. 7 – Outros: i) solicitação externa, 
sobre dissertação defendida no programa; no início de março, a 
Coordenadora do Programa recebeu a ligação de Marcus Braga Alves, que 



questionava um determinado trecho de um trabalho de dissertação 
defendido no Programa em 2015. Foi orientado pela mesma a enviar seu 
pedido substanciado, o que o fez por email, no dia 07 de março. No email, 
enviou em anexo um livro citado na dissertação, uma cópia de protocolo da 
ouvidoria, que alega não ter obtido resposta, e após explicação, solicita que 
sejam feitas correções. O colegiado entendeu que não deveria se 
pronunciar, visto que a correspondência foi dirigida para a coordenadora do 
Programa, e que, portanto, caberia à coordenadora e não ao colegiado 
responder. ii) Solicitação de troca de orientação:  A aluna Regiane Fonini 
solicitou via requerimento a troca de orientação, com ciência do seu atual 
orientador. Todavia, a pessoa indicada para orientação, Prof.ª Fatima 
Schwendler não pertence ao corpo docente do programa, não podendo ser 
orientadora principal. A secretaria informará aluna e orientador da 
impossibilidade. iii) Comissão para normatização do estágio docente no 
Programa : Demanda levantada na reunião de recepção dos novos alunos, 
por parte dos discentes. O colegiado compreende a necessidade de criar 
um regulamento para o estágio docente realizado pelos bolsistas no 
Programa. Foi criada a comissão para tratar desse assunto, que será 
composta pela professora Maria Tarcisa Bega, e os discentes Kaue Pessoa, 
Tabata Soldan, Marco Aurélio Barbosa, Edna Bravo e Roseli Bregantin 
Barbosa......   
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, 
24 de março de 2017. 


