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ATA nº 04/16- PPGS 
 

Ata da 1° Reunião Extraordinária do Colegiado Ampli ado do Programa de 
Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 
2016, realizada no dia 10 de junho 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, 
Maria Tarcisa Bega, Marlene Tamanini, os professores Alfio Brandenburg, 
Ricardo Costa de Oliveira, Alexandro Dantas Trindade, além da 
representante discente Mariana Bettega Braunert........................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Chapa para a 
eleição da coordenação e vice-coordenação do Programa; 2 – Comissões 
do Processo Seletivo; 3 – Outros. A professora Ana Luisa tomou a palavra, 
e considerando que provavelmente esta será sua última reunião como 
coordenadora, aproveitou para agradecer a todos pela confiança no 
trabalho realizado na coordenação. Antes de entrar nos pontos de pauta, a 
pedido dos discentes do Programa, o aluno Kauê compareceu a reunião 
para informar sobre o Coletivo de Discentes, que alunas e alunos do 
Programa estão iniciando. Conforme informado por ele, os discentes do 
Programa de Pós-graduação em Sociologia, com o intuito de tomar um 
posicionamento diante do cenário atual do governo brasileiro, reuniram-se e 
redigiram uma carta aberta, com reivindicações. Lida a carta aos presentes, 
anotadas as sugestões, foi informado também que haverá uma Assembleia 
dos discentes na próxima terça, dia 14/06, na qual serão discutidos vários 
pontos como: a carta aberta dos discentes, página no facebook, proposta de 
paralização e aulas-públicas, união com outros movimentos da UFPR, 
dentre outros. A aderência dos professores fortaleceria o movimento, mas o 
intuito principal era informar o Colegiado para evitar futuros desencontros. 
Após a explanação do aluno, passa-se aos pontos de pauta: 1 – Chapa 
para a eleição da coordenação e vice-coordenação do  Programa:  A 
professora Maria Aparecida, vice-coordenadora, tomou a palavra, 
anunciando que coloca seu nome a disposição para coordenação, desde 
que todo o grupo esteja de acordo. A professora Ana Luisa relatou sobre o 
trabalho da mesma como vice-coordenadora, e uma vez que não tem o 
interesse de continuar na coordenação, apoia a candidatura da mesma. Os 
professores Alfio e Ricardo também apontaram em suas falas que não tem 
o interesse no cargo, tal como a professora Tarcisa, que ainda lembrou que 
os chefes e os professores que têm afastamento previsto também não 
podem assumir coordenação. A professora Marlene apresentou sua opinião 
sobre como vem sendo conduzido o procedimento de sucessão, e que 
também não está em seu horizonte atuar como coordenadora ou vice. A 
sugestão, levantada pela Tarcisa e apoiada pelos presentes, é que sendo a 
professora Maria Aparecida o único nome para a coordenação, esta tem a 
liberdade para escolha de seu vice, conversando diretamente com os 
professores. 2 – Comissões do Processo Seletivo:  Considerando que 
este ano o processo seletivo será pelo Sistema SIGA, e que há 
procedimentos novos para a inscrição, que são dependentes da Pró-
Reitoria, a secretaria prevê que o trabalho realizado pelas comissões para 
conclusão do edital deve ser feito relativamente antes do que nos anos 



anteriores, para que o mesmo não atrase. Assim, é necessário a criação 
das comissões já neste momento. Os professores presentes anunciaram 
que podem participar das comissões, ficando assim representadas: Ana 
Luisa, Marlene e Tarcisa, para a comissão do Mestrado; Alfio e Ricardo 
para a comissão do doutorado, faltando um nome. A secretaria entrará em 
contato com os professores Pedro, Marcio e Wanderley, para compor este 
último nome e também as suplências. 3 – Outros : Sobre as disciplinas para 
o segundo semestre, foi discutido um nome para a obrigatória, Sociologia II. 
A professora Marlene assume-a e cancela sua optativa (mantém a optativa 
compartilhada do Núcleo de Gênero). Em relação às optativas informadas 
no período da manhã, o Colegiado crê ser melhor que sejam ofertadas no 
período da tarde, para adequarem-se ao horário do Programa. Adendo:  
Considerando sua provável última reunião como presidente do Colegiado, a 
professora Ana Luisa aproveitou para apresentar, tal como no ano anterior, 
quadro comparativo dos dados de produção do Programa. Dessa vez, a 
comparação foi feita entre dois programas notas 7, dois programas nota 6, 
dois programas nota 5 e três programas nota 4, incluindo entre estes a 
UFPR. Comparando os números absolutos, públicos através da Plataforma 
Sucupira, percebe-se um resultado extremamente positivo do nosso 
Programa. ................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
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, 10 de 
junho de 2016. 


