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Ata da 3° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no dia 12 
de maio de 2017, às quatorze horas, na sala 1100, do Ed. Dom Pedro I, sob 
a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi. Estiveram 
presentes as professoras Ana Luisa Sallas, Maria Tarcisa Bega, Miriam 
Adelman, Marlene Tamanini, os professores Ricardo Costa de Oliveira, Alfio 
Brandenburg, José Miguel Rasia, Alexandro Dantas Trindade, os 
representantes discentes Kauê Pessoa, e Edna Bravo. O Programa contou 
com a presença do Coordenador dos Programas de Pós-Graduação da 
PPPRPG, Professor André Rodacki. Foi dado início a reunião, a Professora 
Maria Aparecida agradeceu a presença do Professor André, agradeceu 
também pelo apoio na avaliação da CAPES (Relatório SUCUPIRA). O 
Professor André Rodacki tomou a palavra e esclareceu alguns pontos da 
avaliação, em como a UFPR pode melhorar seus índices apresentando 
mais informações do que dados, da mudança proposta em relação ao como 
era feito no relatório e como deverá ser feito na atual conjuntura. Falou 
sobre alguns pontos específicos do Programa de Sociologia, como as 
disciplinas, por exemplo, e também sobre projetos que a PRPPG dará 
prosseguimento nesta gestão, como a ênfase aos planejamentos (de 
internacionalização, financeiro, etc), das mudanças nos programas OEA, 
Professor Visitante e Bolsa Sênior, para otimizar a aplicação dos recursos 
da UFPR. Citou também a intenção da Pró-Reitoria de realizar grandes 
aulas interdisciplinares, à distância e em outras línguas, convidando a 
sociologia a participar do projeto. Após sua explanação, a professora Maria 
Aparecida retomou a palavra, com os assuntos da pauta: 1 – Informações e 
orientações sobre credenciamento; 2 – Ajuste curricular; 3 – Planejamento 
financeiro; 4 – Papel da coordenação e do Colegiado; 5 – Disciplinas 2º 
semestre; 6 – Informação sobre o Programa OEA; 7 – Solicitação de pós-
doutorado de Marisete Hoffman Horochovski; 8 - Situação das defesas e 
qualificações e pedidos de prorrogação; 9 - Situação de bolsa; 10 – 
Solicitações de validação de crédito 11 - Solicitação de afastamento de 
Aline Pinheiro; 12 – Outros: i) Parecer de Pós-doc de Antonio Charles 
Santiago Almeida; ii) Informe sobre comissão estágio docente; iii) 
Solicitação de afastamento para intercâmbio de Kauê Pessoa; iv) 
Solicitação de troca de orientação de Eduardo da Silva; v) Vaga de técnico 
administrativo. A professora Maria Aparecida tomou a palavra, iniciando os 
pontos de pauta: 1 – Informações e orientações sobre credenciamento : 
Contando com a participação do Professor Dr. André Rodacki, Coordenador 
dos Programas de Pós-Graduação da PRPPG, o programa apresentou os 
dez candidatos ao credenciamento. O professor André esclareceu 
informações sobre resolução da CAPES, em relação à professores 
permanentes e colaboradores, e também informações do documento de 
área da Sociologia, em relação ao número de docentes, proporção de 
permanentes e colaboradores, além de informações estratégicas em 
relação a produção docente, bem como esta é calculada na avaliação dos 
programas. Apresentou a planilha produzida pela PRPPG que facilita essa 
visualização do impacto da produção do corpo docente como um todo, mas 



frisou que existem aspectos qualitativos que o Programa deve levar em 
conta, como equilíbrio ou suporte entre as linhas. A comissão foi formada 
pelas professoras Maria Aparecida Bridi, Marlene Tamanini, e pelos 
professores Alfio Brandenburg, José Rasia e Ricardo de Oliveira, que farão 
as reuniões entre maio e junho para avaliar os pedidos. 2 – Ajuste 
curricular : A equipe do SIGA, da PRPPG, em reunião com o secretário, 
apontou para alguns problemas do currículo do curso. Primeiro, não há 
necessidade de ofertar disciplinas de orientação todo semestre, pois a 
orientação já está prevista e computada em outros âmbitos, segundo, ao 
contar essas horas e fornecer créditos por isso, o programa gera uma 
duplicidade de dados, lembrando que os créditos mínimos para titulação de 
acordo com a Resolução 65/09 deve ser cumprido em disciplinas. Nesse 
sentido, o programa precisa fazer um ajuste curricular, no caso das 
disciplinas do doutorado. A sugestão dos presentes é de criar uma disciplina 
como o seminário metodológico (Seminário metodológico II), também para o 
segundo ano, que comportaria a continuidade das discussões das teses em 
desenvolvimento, dentro dos grupos de pesquisa. É possível também incluir 
o Estágio docente, de acordo com a nova resolução que a comissão está 
concluindo, e também pode ser corrigido mudando a política de validação 
de créditos para o doutorado. 3 – Planejamento financeiro : Foi 
apresentado aos presentes uma planilha com estimativa de saldo, 
considerando que os recursos de 2017 ainda não foram liberados pela 
CAPES, mas a PRPPG está custeando as passagens e diárias de alguns 
convidados de banca, para débito posterior. Além destes gastos já 
realizados, o programa ainda prevê o custo da ida à ANPOCS da 
coordenadora, passagem e diária para convidado internacional, proposto 
pelo Professor Marcio de Oliveira, e de uma diária internacional para a 
professora Miriam Adelman, de acordo com o planejamento de 
internacionalização do Programa. A secretaria enviará comunicado para o 
corpo discente, para que aqueles que já tem o aceite ou expectativa de 
viagem a congressos, que já enviem os pedidos, para que o programa faça 
um planejamento. Da mesma maneira contatará os professores. 4 – Papel 
da coordenação e do Colegiado : Motivado pela última reunião, quando foi 
trazido assunto pela coordenação como ponto de pauta e que o Colegiado 
decidiu por não responder, considerando ser correspondência endereçada a 
Coordenação, foi revisto os papéis de ambos, Colegiado e Coordenação, de 
acordo com o previsto no Regimento Interno, artigos 7º e 9º, 
respectivamente. 5 – Disciplinas 2º semestre : Foi apresentado o quadro 
de disciplinas já confirmadas para o segundo semestre: Sociologia II 
(obrigatória) ficará a encargo da professora Miriam Adelman, optativas 
confirmadas pelos professores Nelson de Souza, Tarcisa Bega, Ricardo de 
Oliveira, Alfio Brandenburg, Marlene Tamanini. A secretaria entrará em 
contato com os demais professores, lembrando que ainda não foi 
confirmado nenhum seminário avançado. 6 – Informação sobre o 
Programa OEA : Já adiantado pelo Professor André Rodacki, que deixou a 
reunião após o segundo ponto de pauta. O programa sempre foi custeado 
pela UFPR, porém a PRPPG não tem mais recursos para disponibilizar 
essas bolsas. Sendo assim, os programas que quiserem aprovar 
candidatos, devem reservar cota de bolsa própria para isso, informando a 
PRPPG no momento do envio da avaliação. 7 – Solicitação de pós-
doutorado de Marisete Hoffman Horochovski : O colegiado recebeu o 
pedido de pós-doutorado de Marisete Hoffman Horochovski, para a linha de 
pesquisa de cultura e Sociabilidades. A comissão foi formada pelas 



professoras Tarcisa Bega e Ana Luisa Sallas. 8 - Situação das defesas e 
qualificações e pedidos de prorrogação : Apresentado novamente o 
quadro de defesas de 2017. Da turma de mestrado 2015, foi informado que 
Marcela Lino tem qualificação prevista para o fim de maio; Patricia Guerino 
tem qualificação prevista para setembro; Lucas Carvalho, Viviane Vidal e 
Tatiane Berdusco defendem ainda em maio; Cyro Correa Junior tem defesa 
prevista para setembro; e falta apenas informação em relação a qualificação 
de Juliano Bagatin. A secretaria entrará em contato com o aluno e 
orientador. Da turma de doutorado 2013, confirmadas as defesa de Violeta 
Caldeira (23/05) e Arilda Arboleya (12/06); confirmada pelo orientador a 
defesa de José Ricardo Martins ainda em maio; Francisco das Chagas, 
Anelise Alcantara, Carolina Cravero e Cândida Santos têm defesa prevista 
para setembro; Pedidos de prorrogação: Fabia Berlatto (para o final de 
maio), Derivan Brito Silva (para junho), qualificação de Milene Capraro (para 
final de maio). Lidas as solicitações, foi debatido entre o Colegiado, que 
deferiu todos os pedidos. 9 - Situação de bolsa : Foi informado ao 
Colegiado sobre o pedido de bolsa feito pelo discente José Joaquim Franze. 
O mesmo é moçambicano, foi aprovado no processo seletivo de doutorado, 
e por um equívoco de cadastro (e-mail errado), acabou não recebendo as 
informações sobre o período de solicitação de bolsa. Entrou em contato 
com a coordenação, pois mudou-se para Curitiba, na expectativa de bolsa e 
tem se mantido com dificuldade. O caso foi passado para a PRPPG, que 
está trabalhando numa grande redistribuição de bolsas entre todos os 
programas. O Colegiado lamenta a situação, mas não tendo cotas 
disponíveis, deve aguardar a resposta da PRPPG. 10 – Solicitações de 
validação de crédito : Foi apresentado o parecer dos pedidos de validação 
de disciplinas recebidos na última reunião, a saber, José Ricardo Martins, 
Solange Kurpiel e André Kron Zapani, todos deferidos e homologados pelo 
Colegiado. Além destes, foram recebidos os pedidos de validação de 
créditos dos seguintes alunos: Luiz Belmiro, disciplinas realizadas no 
doutorado, no período anterior ao reingresso, deferido pelo Colegiado; de 
José Joaquim Franze, disciplinas realizadas no mestrado da UFRGS, será 
avaliado pelo orientador e apresentado na próxima reunião. 11 - 
Solicitação de afastamento de Aline Pinheiro : A aluna Aline Pinheiro 
solicita afastamento para tratamento de saúde, e para tal, enviou a 
secretaria o pedido formal e atestados. O Colegiado debateu e deferiu o 
pedido, para quatro meses de afastamento. Foi discutido também o quanto 
esse tipo de solicitação tem se tornado corriqueira, e que é necessário um 
grande debate da universidade sobre a situação da saúde psicológica dos 
discentes. A coordenação procurará a PRAE e a PRPPG para discutir sobre 
o tema. 12 – Outros : i) Parecer de Pós-doc de Antonio Charles Santiago 
Almeida : A comissão designada para dar o parecer ao pedido de pós-doc 
de Antonio Charles Santiago Almeida, formada pela professora Tarcisa 
Bega e pelo professor Ricardo de Oliveira, deu parecer positivo para o 
ingresso. O parecer ficará na secretaria para consulta, a supervisão será 
feita pela professora Tarcisa Bega; ii) Informe sobre comissão estágio 
docente : A professora Tarcisa Bega, que preside a comissão para 
regulamentar o estágio docente no Programa, informou que a comissão já 
se reuniu algumas vezes, já criou o texto para a normatização, porém ainda 
está em fase de consulta com outros Programas e órgãos da UFPR, para 
que a proposta esteja de acordo também com o praticado na instituição. O 
texto será apresentado na próxima reunião; iii) Solicitação de afastamento 
para intercâmbio de Kauê Pessoa : O discente de doutorado Kauê 



Barreiros Correa Pessoa Guimarães apresentou pedido de afastamento 
para intercâmbio, considerando que é bolsista DS do Programa. No pedido 
constam o parecer de seu orientador, aprovando o pedido, carta aceite do 
orientador estrangeiro (Dr. Diego Dominguez, da UBA/Argentina), currículo 
do mesmo, e resumo do projeto, com cronograma. Pedido apreciado e 
deferido pelo Colegiado; iv) Solicitação de troca de orientação de 
Eduardo da Silva : O discente Eduardo da Silva solicitou na secretaria, via 
documento formal, a troca de orientação. O mesmo era orientado pelo 
professor José Rasia. A professora Maria Aparecida Bridi, coordenadora 
relatou mais detalhes do caso, considerando que antes do pedido o aluno 
havia a procurado. Não há orientador para o tema específico, o Colegiado 
ressalta que o aluno deve ser flexível nesse tipo de pedido. A professora 
Marlene Tamanini se reunirá com o aluno para averiguar a possibilidade de 
orientação por parte dela, confirmando na próxima reunião; v) Vaga de 
técnico administrativo : Por último, a professora Maria Aparecida Bridi 
trouxe para o Colegiado o caso da vaga da Dóris Guidolin, aposentada, que 
permance vinculada ao Programa de Pós-graduação. Informou que foi 
convocada para reunião no Setor de Humanas, que tratou sobre a proposta 
de ceder a vaga para o Departamento de Ciência Política, que está sem 
técnico-administrativo para a secretaria. O Colegiado discutiu e entende que 
nas condições atuais, com crescimento do Programa de Pós-graduação e 
das exigências de trabalho, somados ao fato do secretário estar com 
jornada de trabalho reduzida (afastamento parcial para mestrado), decidiu 
que precisa dessa vaga e, portanto, não há possibilidade de cedê-la. Toma-
se nota que tal situação tem representado um dispêndio para o Programa, 
pois a bolsa de estágio é custeada com orçamento próprio............................ 
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, 
12 de maio de 2017. 


