
-  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 
Rua General Carneiro, 460 - 9º andar-sala 906   Fone e Fax: 3360-5173  
e-mail: pgsocio@ufpr.br   Site:  www.pgsocio.ufpr.br  

 

ATA nº 03/15- PPGS 
 

Ata da 1° Reunião Extraordinária do Colegiado do Pr ograma de Pós 
Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2015, 
realizada no dia 08 de maio de 2015, às quatorze horas, na sala 914, do Ed. 
Dom Pedro I, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Ana Luisa Fayet Sallas, 
coordenadora do Programa. Estiveram presentes os professores José 
Miguel Rasia, Alfio Brandenburg, Ricardo Oliveira, Márcio Oliveira, as 
professoras Maria Aparecida da Cruz Bridi e Marlene Tamanini, além da 
representante discente Mariana Correa de Azevedo.......................................  
A professora Ana Luisa tomou a palavra, iniciando a reunião de pauta única, 
com o assunto: 1 – Situação da aluna Elisa Tkatschuk: Primeiramente foi 
recordado que na última reunião de Colegiado, realizada no dia 17 de abril, 
outros alunos que formalizaram o pedido de prorrogação, tiveram seu prazo 
de defesa estendido. Porém a aluna Elisa não fez o pedido formal. 
Relembrando os fatos, após aquela reunião, foi contatado a aluna mais uma 
vez, informando que o prazo final continuava sendo 30 de abril, e que a 
mesma deveria entrar em contato com o orientador o mais rápido possível. 
A aluna entregou então, na secretaria do Programa, o trabalho impresso, 
sem encadernação, sem título, sem capa, sem sumário, sem folha de rosto, 
sem índice de fotos e de siglas, sem referências bibliográficas e com um 
anexo. O Professor Márcio, orientador, recolheu o trabalho e apresentou 
parecer, que foi lido pela Coordenadora. Segundo ele relata, o “material 
está aquém mesmo daquele apresentado na qualificação e, assim, não 
pode ser levado à defesa”. Por outro lado, a aluna enviou pela 
representante discente, documento no qual tenta justificar o não 
cumprimento do prazo. O documento ficará arquivado na secretaria para 
consultas, se necessário. Nesse documento, a aluna ainda pede que o seu 
trabalho seja analisado pelos professores do Colegiado, para que a mesma 
tenha a possibilidade de fazer as alterações necessárias e ainda possa 
defender. O Colegiado não acatou esta solicitação. Levando em 
consideração que o trabalho não é suficiente para a defesa, o Colegiado 
vota pelo desligamento da aluna...................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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, 08 de 
maio de 2015. 


