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ATA nº 04/15- PPGS 
 

Ata da 2° Reunião Extraordinária do Colegiado do Pr ograma de Pós 
Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2015, 
realizada no dia 16 de junho 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, Renato Monseff Perissinotto, Paulo Neves 
Costa, Alexsandro Eugênio (Coordenador da Ciência Política, como 
convidado), as professoras Maria Aparecida da Cruz Bridi, Marlene 
Tamanini, Simone Meucci, 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 – A discussão do futuro da "Associação Científica  
Seminário Nacional de Sociologia e Política" e do e vento "Seminário 
Nacional de Sociologia e Política": A palavra foi passada para a 
Professora Simone Meucci, que apresentou os números do evento VI 
Seminário de Sociologia Política, número de inscritos, participantes, total de 
recursos levantados com as inscrições e com as agências de fomento, além 
dos gastos totais efetuados. Esses números comprovam o sucesso do 
evento, a significação do evento a nível nacional, e o quanto o mesmo 
cresceu em relação às edições anteriores. Em relação a esses números, 
foram 501 trabalhos aprovados, perpassados por 1181 autores. Somando 
os recursos das agências de fomento e das inscrições, totalizou R$ 
111.542,00, inclusive permanecendo saldo para o início do próximo evento. 
O professor Alexsandro Eugênio, da Ciência Política, convidado para a 
reunião, apresentou também alguns apontamentos sobre o evento, falou 
sobre a criação da Associação, o que facilitou enormemente a utilização dos 
recursos provindos das inscrições, já que estes não passariam mais pela 
conta única da UFPR e por toda burocracia das execuções financeiras. O 
imperativo no momento, é que com a criação da Associação também foi 
criado o estatuto, que prevê a eleição para uma nova diretoria anualmente, 
sendo que essa diretoria se torna a Comissão executiva do Seminário de 
Sociologia e Política. A diretoria deve ser formada por um professor da 
Sociologia, por um professor da Ciência Política, além de cinco (ou seis) 
alunos dos dois programas. Esse processo de mudança deve ser feito nos 
próximos trinta dias. Uma questão a ser discutida é pela continuidade dessa 
anualidade, do evento e da alternância de diretorias, ou se torna-se um 
evento bianual. No caso de alteração para bianualidade, isso pode ser 
alterado no regimento no momento da eleição da nova direção. Para pautar 
essa decisão, é preciso também decidir a natureza do evento em si, que 
cresceu atendendo demandas internas e externas, porém o trabalho da 
diretoria foi massivo, iniciado desde agosto de 2014, com reuniões quase 
semanais. Um dos trabalhos que mais pesou foi o grande número de 
convidados para mesas, além das contratações de terceiros e da 
organização dos 21 GTs, porém aponta-se que o trabalho dos alunos foi 
crucial. Mantendo-se o evento anual, a Professora Simone fica a disposição 
para assumir a presidência da Associação e para o evento de 2016, porém 
se a decisão for de alteração para dois anos, ela ficaria impedida, uma vez 



que sinaliza que pretende sair para pós-doutorado em 2016/2017. Uma 
proposta discutida pelos demais professores presentes é da diminuição do 
número de mesas, preferindo manter o número de GTs, que percebe-se 
como o maior atrativo para os pesquisadores. Aumentar número de GTs 
está fora de cogitação, pois nem espaço físico haveria no Campus. A 
funcionalidade da chamada interna para organização dos GTs, por Linha de 
Pesquisa e possíveis subdivisões, tem funcionado, e o feedback por parte 
dos grupos é a principal ferramenta para a manutenção, diminuição ou 
desdobramento destes, portanto mantem-se. O professor Renato levantou a 
questão, rebuscando do histórico do evento, a importância da participação 
dos alunos, afinal o evento foi feito para ser dos alunos para alunos. O 
grupo discutiu este ponto, e atentou para a importância de manter essa 
premissa. A decisão por parte da grande maioria dos presentes foi pela 
manutenção do evento anual e, assim sendo, a Professora Simone passaria 
para a presidência da diretoria da Associação. Fica a pendência de um 
segundo nome, para assumir a vice-presidência, por algum professor da 
Ciência Política. O Professor Alexsandro anunciou que fará reunião com os 
professores de seu programa para definir o nome. Registra-se então, o 
pedido da Professora Simone, de que o professor apontado pelo grupo da 
política para vice-presidência da Associação, que precisa de alguém para 
efetiva participação, considerando todos os pontos apresentados por ela e 
pelo Alexsandro em relação ao trabalho realizado na organização do 
evento. Ao final, fica o pedido a todos os presentes no auxílio dos alunos 
para que haja excelência nas informações prestadas para a formação dos 
GTs e nas submissões de trabalho..................................................................  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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, 16 de 
junho de 2015. 


