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ATA nº 03/16- PPGS 
 

Ata da 3° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, realizada no dia 20 
de maio 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, Marlene Tamanini, professores 
Alfio Brandenburg, Ricardo Costa de Oliveira, Alexandro Dantas Trindade, 
José Rasia, além das representantes discentes Mariana Bettega Braunert e 
Tatiane Salete Berdusco................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Resultado da 
avaliação 2015, da Comissão de credenciamento e descredenciamento; 2 – 
Homologação do novo Regimento Interno; 3 – Eleição para Coordenação e 
Vice-Coordenação do Programa; 4 – Resultado do pedido de reingresso de 
Juan Cruz Galigniana; 5 – Pedidos de equivalência e convalidação de 
disciplinas; 6 – Alterações de conceitos em disciplinas; 7 – Solicitação de 
reingresso com trabalho pronto de Elisa Tkatschuk; 8 – Prêmio de Teses da 
CAPES; 9 – Informes financeiros; 10 – Informações das defesas 2016; 11 – 
Pedido de aprovação de projeto de pesquisa; 12 – Outros: Apoio formal do 
Programa ao Centro de Estudos Alemães e Europeus; Proposta para 
Encontro Regional de Sociologia; Manifestação secretaria 30 horas. A 
professora Ana Luisa tomou a palavra, iniciando a reunião: ........................... 
1 – Resultado da avaliação 2015, da Comissão de cre denciamento e 
descredenciamento:  A professora Maria Aparecida tomou a palavra, 
apresentando os números da planilha de avaliação. Segundo ela, o 
Programa está com uma produção muito boa, todavia tem um problema 
com o Professor Nelson Rosário, que só tem uma unidade de produção 
qualificada neste quadriênio, além de vir com baixa produção do triênio 
anterior. A comissão propõe o descredenciamento do Professor, alterando o 
vínculo de professor permanente para o de professor colaborador. Foi 
levantada a questão sobre o impacto de um descredenciamento na rotina 
diária de um corpo docente, principalmente no que tange às orientações, 
como já aconteceu em outros casos. No caráter de professor colaborador, 
manter-se-iam as orientações. Nas palavras do Professor Rasia, só 
orientação não sustenta a posição do professor, mesmo que a produção 
não seja o critério absoluto, e que outras atividades sejam avaliadas, tais 
como disciplinas ofertadas, participações em comissões e no colegiado, 
além das orientações concluídas/defendidas. O Colegiado acata a sugestão 
da comissão e homologa o descredenciamento do Professor Nelson, que 
passa de permanente para colaborador. Outro ponto da comissão de 
credenciamento e descredenciamento era o pedido do professor Rodrigo 
Czajka. Segundo a comissão, a produção do professor é adequada aos 
critérios do programa, então a sugestão da comissão é pelo 
credenciamento, como professor permanente, a partir de 01/01/2017. Neste 
processo seletivo o professor já pode oferecer vagas para mestrado e 
doutorado, porém o mesmo deve se ater as exigências da CAPES e 
manter-se efetivamente somente em dois grupos de pesquisa. Homologado 
pelo colegiado. 2 – Homologação do novo Regimento Interno:  A 
comissão de alteração do regimento, formada pelos Professores Alexandro 



Trindade e Ricardo Costa, apresentou suas propostas de alterações. Estas 
foram lidas pelos presentes e corrigidas em alguns pontos. A professora 
Cida lembrou a importância de incluir um ponto que sugira a produção em 
coautoria discente/docente, sendo que todos concordaram e incluíram a 
redação. Assim, o novo regimento foi aprovado pelo Colegiado e será 
enviado para a Pró-Reitoria, para apreciação. 3 – Eleição para 
Coordenação e Vice-Coordenação do Programa:  A professora Ana Luisa 
anunciou que o prazo da atual coordenação acaba em agosto e que não 
tem a intenção de reconduzir sua candidatura para nova eleição. 
Acrescenta que a vice-coordenadora, a professora Maria Aparecida, 
aceitaria assumir como coordenadora, se isso ficar acordado entre os 
professores do Programa. Foi criada a comissão que realizará os 
procedimentos burocráticos para novo pleito, composta pelo Professor Alfio 
Brandenburg, pelo técnico-administrativo Katiano Miguel Cruz e pela 
discente Mariana Bettega Braunert. 4 – Resultado do pedido de 
reingresso de Juan Cruz Galigniana:  A comissão instituída para avaliar o 
pedido de reingresso de Juan Cruz Galigniana apresentou seu parecer. 
Segundo eles, de maneira geral, o texto preenche os requisitos de uma 
dissertação sob o ponto de vista teórico e metodológico, sendo assim de 
parecer favorável ao reingresso. Homologado pelo Colegiado. O professor 
Alexandro Dantas, será o presidente da banca, a ser marcada. 5 – Pedidos 
de equivalência e convalidação de disciplinas:  Foram apresentadas as 
solicitações: Camila Muhl, aluna do doutorado de 2015, solicita a validação 
de duas disciplinas feitas aqui no Programa em 2013 e 2014, Sociologia II e 
Sociologia da Medicina e da Saúde, respectivamente, apresentando os 
comprovantes. Deferido pelo Colegiado; Carolina Pátaro Ribeiro, aluna do 
doutorado de 2014, solicita a validação de disciplina realizada no PPG de 
História, apresentando os documentos. Deferido pelo Colegiado; Kellen 
Bernardo, aluna do doutorado de 2016, solicita convalidação de disciplinas 
feitas em seu mestrado, na UEPG, o pedido será avaliado pela sua 
orientadora e apresentado na próxima reunião do Colegiado; Roberta 
Nabuco Oliveira, aluna do doutorado de 2015, solicita convalidação de 
disciplinas feitas em seu mestrado, na UNIVILLE, o pedido será avaliado 
pelo seu orientador e apresentado na próxima reunião; Nashyelli Salazar, 
aluna do doutorado de 2015, teve seu pedido de convalidação, recebido na 
reunião de dezembro, avaliado pela professora Miriam. Foram validadas as 
disciplinas: Estado Actual de las Ciencias Sociales e Teorias de la Historia. 
Deferido pelo colegiado; Os alunos Marcus Oliveira e Marcelo Bordin, que 
solicitavam convalidação, não atendiam o critério do prazo de cinco anos, 
estipulado no parágrafo 3º do art. 24º da resolução 65/09/CEPE/UFPR, 
pedidos indeferidos. 6 – Alterações de conceitos em disciplinas:  A aluna 
Patrícia Guerino teve seu trabalho de Sociologia II recorrigido pelo 
Professor Marcio, conforme solicitado pelo Colegiado em dezembro, 
passando do conceito D para conceito C. Deferido pelo Colegiado. Outro 
conceito alterado foi da aluna externa Gabriela Grimm, na disciplina Gênero 
e Cultura, passando do conceito C para o conceito A. Deferido pelo 
Colegiado. A secretaria entrará em contato com a PRPPG solicitando os 
procedimentos burocráticos para a alteração no sistema SIGA. 7 – 
Solicitação de reingresso com trabalho pronto de El isa Tkatschuk:  a 
aluna Elisa Tkatschuk, desligada em maio do ano passado, entrou com o 
pedido de reingresso com o trabalho pronto. Apesar do Programa já ter 
decidido extinguir a prática, a aluna em questão foi desligada antes dessa 
decisão, e foi informada pela secretaria que poderia entrar com o pedido de 



religamento no período de um ano. Para tal solicitação, apresentou os 
documentos exigidos, que são: comprovante de integralização de créditos, 
ata de qualificação e dissertação. Junto a esses documentos, entregou 
também um dossiê de documentos, relativos ao período que precedeu seu 
desligamento, justificando assim que solicita o reingresso, porém não aceita 
o professor Márcio como orientador de defesa. A comissão para avaliação 
foi composta pela professora Marlene e pelo professor Márcio, que 
apresentarão o parecer na próxima reunião. 8 – Prêmio de Teses da 
CAPES:  O Edital para o Prêmio Tese CAPES foi lançado, sendo que as 
inscrições serão realizadas até o dia 17/06. Os orientadores de tese do ano 
de 2015 foram informados, para uma eventual indicação, e até o momento 
somente o professor Renato se manifestou indicando a tese de Fernando 
Leite. É necessária a criação de uma comissão que avaliará as teses 
indicadas, considerando que agora o prêmio prevê também a necessidade 
de artigo publicado após a tese. Como os presentes não se manifestaram a 
secretaria entrará em contato com todos os professores para que seja 
montada a comissão. 9 – Informes financeiros:  Foi informado aos 
presentes que, conforme informação da PRPPG, os recursos do PROAP 
ainda não foram repassados pela CAPES, nem há previsão de quando será 
realizada. Com os recursos gerenciados pelo setor, oriundo das inscrições 
no processo seletivo, o Programa tem empenhado para compra de 
persianas para a sala 914 e secretaria, empenhou o valor referente à bolsa 
de estágio da Fernanda Perhsun, e nesse início de ano conturbado pode 
comprar algumas passagens rodoviárias e custear a hospedagem em hotel 
licitado para os convidados de banca. Reforça-se aos orientadores a 
sugestão dada na reunião de recepção dos novos alunos, que aqueles que 
tiverem trabalhos aprovados para evento, que trabalhem no artigo para 
publicação, enquanto não há perspectivas de recurso para financiamento de 
diárias. Neste ensejo, foi louvado pelos presentes o sucesso do Seminário 
de Sociologia e Política, reunindo pesquisadores do Brasil e da América 
Latina, como espaço importante que não deve ser perdido. 10 – 
Informações das defesas 2016:  Foi informada aos presentes a situação 
das defesas de 2016. Da turma de mestrado, falta defender somente a 
aluna Andressa Ignácio, que volta de seu afastamento agora no fim de 
maio, quando qualifica, tendo até agosto para defender. Da turma de 
doutorado, das 20 defesas previstas, cinco foram realizadas em março, seis 
em abril e cinco já realizadas em maio. Dos três discentes que depositaram 
suas teses no final de abril e ainda não defenderam, Mara Rubia e 
Vanderlei Machado marcaram a defesa para dia 25 e dia 30, 
respectivamente, e falta a aluna Sandra Mara dos Santos que ainda não 
informou a data de realização da banca. O aluno Marcelo Marcelino não 
depositou sua tese no prazo estipulado, e informou ao seu orientador que 
não conseguiu concluir o trabalho no prazo. O Colegiado decidiu pelo 
desligamento do mesmo. 11 – Pedido de aprovação de projeto de 
pesquisa:  O projeto do aluno Juliano Bagatin, que teve seu mérito 
aprovado pelo Colegiado na reunião de dezembro, precisa de nova 
aprovação, considerando que o campo foi alterado, e consequentemente 
seu título, que passa a ser “Saúde e risco: um estudo sobre o dia-a-dia no 
serviço de saúde”. Considerando que todos os outros quesitos foram 
mantidos, e o parecer favorável do mérito científico feito pela Professora 
Rubia Carla Giordani, o Colegiado aprova o mérito do mesmo. 12 – Outros: 
Apoio formal do Programa ao Centro de Estudos Alemã es e Europeus; 
Proposta para Encontro Regional de Sociologia; Mani festação 



secretaria 30 horas:  A professora Ana Luisa explicou aos presentes sobre 
o projeto do Centro de Estudos Alemães e Europeus, encabeçado pelo 
professor Paulo Soethe e leu a carta de apoio formal do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia enviada ao mesmo; Foi apresentando também a 
proposta de um encontro regional de sociologia, enviado a princípio para a 
Professora Simone Meucci, representante da SBS no Paraná. Como a 
professora Simone estará em Pós-doc no segundo semestre, a consulta é 
para ver se alguém tem interesse em atender ao pedido. Os professores 
elencaram que para organizar um encontro é necessário infraestrutura, 
recurso financeiro e apoio, e que para o segundo semestre é inviável. A 
solução seria incrementar com algo do gênero no Seminário de Sociologia e 
Política, no primeiro semestre do ano que vem, como um dia, GT ou mesa-
redonda com o tema do Encontro Regional, funcionando como um “pré-
SBS”, o que foi aprovado pelos presentes; Por último, foi lido a carta de 
manifestação do secretário do Programa em relação à proposta de 30 horas 
do setor, apontando em primeiro lugar que não há outro servidor para 
compartilhar horário, pré-requisito básico para flexibilizar o horário. Assim, 
apesar de ser posto como opção, o secretário não pode optar pelas 30 
horas. O secretário passou a registrar sua frequência, conforme estipulado 
pela UFPR, já no mês passado, realizando oito horas diárias, sendo que os 
atrasos são compensados com saídas estendidas e/ou entradas 
antecipadas. Como o mesmo tem intenção de fazer mestrado em 2017, 
procurará junto à PROGEPE a melhor alternativa para que não haja 
prejuízos ao trabalho realizado na secretaria...............................................  
.......................................................................................................................... 
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, 20 de 
maio de 2016. 


