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ATA nº 04/17- PPGS 
 

Ata da 4° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no dia 29 
de junho de 2017, às quatorze horas, na sala 914, do Ed. Dom Pedro I, sob 
a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi. Estiveram 
presentes as professoras Maria Tarcisa Silva Bega, Marlene Tamanini, os 
professores Ricardo Costa de Oliveira, Alfio Brandenburg, José Miguel 
Rasia, Alexandro Dantas Trindade, os representantes discentes Marco 
Aurélio Barbosa, Tabata Larissa Soldan e Edna Bravo...................................  
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Prêmio de Teses 
da CAPES; 2 – Resultado preliminar da Comissão de Credenciamento; 3 – 
Comissões do Processo Seletivo; 4 – Solicitações de validação de créditos 
para o doutorado; 5 – Disciplinas 2º semestre; 6 – Situação das defesas e 
qualificações; 7 – Resultado da solicitação de pós-doutorado de Marisete 
Hoffman Horochovski, e novos pedidos; 8 – Informações sobre o financeiro 
do Programa; 9 – Informações sobre a regulamentação do Estágio Docente 
no Programa; 10 – Troca de orientação de Eduardo da Silva; 11 – Outros. A 
professora Maria Aparecida tomou a palavra, iniciando os pontos de pauta: 
1 – Prêmio de Teses da CAPES : A comissão foi composta pelos 
professores Alexandro Dantas, Rodrigo Czajka e Miriam Adelman. Foram 
quatro teses indicadas, sendo os autores: Leide Sanches, Leticia Figueira 
Kulaitis, Marcelo Nogueira de Souza e Sandro Castro Araújo. O professor 
Alexandro apresentou a decisão da comissão, que escolheu a tese de 
Marcelo Nogueira de Souza, intitulada “POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
EDUCAÇÃO NO PARANÁ: AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE 
PROFESSORES TEMPORÁRIOS E O EFEITO-TERRITÓRIO NA 
ALOCAÇÃO DE DOCENTES COMO VARIÁVEIS DE ANÁLISE”, orientado 
pela Prof.ª Dr.ª Maria Tarcisa Silva Bega. A Tese foi escolhida pela 
discussão que faz dos modelos de políticas públicas, remontando à década 
de 1930/40, para discutir aspectos impactantes no que diz respeito ao 
modelo de gestão da educação, com inovação e criatividade na artesania 
da construção do objeto, e o apurado rigor metodológico para sustentar as 
hipóteses apresentadas. Homologado pelo Colegiado. 2 – Resultado 
preliminar da Comissão de Credenciamento : A professora Marlene 
Tamanini relatou aos presentes como foi a reunião da comissão de 
credenciamento. Informou que foram dez inscritos e que os critérios 
utilizados foram a produção qualificada (e pontuada), as demandas 
cotidianas dos docentes e necessidade das linhas de pesquisa e eixos 
temáticos do Programa. A princípio foram selecionados cinco nomes, que 
serão convocados para uma primeira reunião, ainda como parte do 
processo de credenciamento. Dois candidatos foram retirados pelo critério 
de produção, um pelo critério de necessidade das linhas, e outros dois ficam 
como suplente, para o caso de desistência de algum dos cinco pré-
selecionados. A reunião com os pré-selecionados será realizada no dia 
07/07, quando serão repassados informações sobre o programa e 
responsabilidade dos professores, quando será questionado ao próprio 
candidato quanto a intenção de ingressar como permanente ou colaborador. 
3 – Comissões do Processo Seletivo : Para formar as comissões do 



processo seletivo, são necessários três docentes mais um suplente. Deram 
o nome para a comissão de mestrado os professores José Rasia e Ricardo 
de Oliveira, ficando o professor Alfio Brandenburg como suplente, e as 
professoras Maria Tarcisa Bega e Marlene Tamanini para a comissão do 
doutorado, ficando o professor Alexandro Dantas como suplente. Ainda fica 
faltando um nome para cada comissão, a secretaria entrará em contato com 
alguns professores sugeridos pelos presentes para completar as comissões. 
O Edital deve ser lançado no início de agosto. 4 – Solicitações de 
validação de créditos para o doutorado : O Colegiado recebe o pedido de 
validação de créditos de Rafaela Mascarenhas Rocha, que será repassado 
para avaliação do orientador. O resultado deste pedido, e do pedido feito 
por José Joaquim Franze, recebido na reunião de maio, serão apresentados 
na reunião de agosto. 5 – Disciplinas 2º semestre : Confirmadas as 
disciplinas que serão ofertadas no segundo semestre: Professora Miriam 
Adelman ministrará a obrigatória, Sociologia II; o professor Ricardo de 
Oliveira ministrará o seminário avançado; os professores Marcio de Oliveira, 
Alfio Brandenburg, Nelson de Souza, Alexandro Trindade e a professora 
Marlene Tamanini ofertarão optativas das linhas; a disciplina do professor 
Wanderley Marchi Jr., da educação física, será considerada optativa para 
alunos do Programa. As aulas iniciarão em 07 de agosto, as matrículas 
serão entre 27/07 e 02/08 e o processamento de matrículas 03 e 04/08. O 
Colegiado recordou, a partir da discussão do credenciamento, a 
necessidade do professor Sênior ofertar disciplina regularmente, nesse 
sentido, a secretaria entrará em contato com o professor Dimas Floriani, 
para averiguar a possibilidade do mesmo ofertar disciplina nesse semestre.  
6 – Situação das defesas e qualificações : Em relação às qualificações, 
são três discentes que estão fora do prazo: Marcela Lino, Juliano Bagatin e 
Milene Capraro. Considerando o prazo de defesa até o final de setembro, o 
Colegiado entende que o máximo possível de extensão de prazo da 
qualificação é para a primeira semana de agosto, sem prejuízo para o prazo 
de defesa. A secretaria comunicará os alunos, informando que não atendido 
este prazo, será dado início ao processo de desligamento. Em relação às 
defesas, o professor José Rasia informou que Derivan Brito defenderá em 
setembro. A aluna Fabia Berlatto está com a banca marcada para 21 de 
julho. Anelise Alcantarâ, Candida da Silva e Carolina Cravero têm prazo até 
setembro. 7 – Solicitação de pós-doutorado de Marisete Hoffma n 
Horochovski : O Comissão designada pelo colegiado para dar parecer ao 
pedido de pós-doutorado de Marisete Hoffman Horochovski, formada pelas 
professora Maria Tarcisa Silva Bega e Ana Luisa Fayet Sallas, apresentou 
parecer favorável ao projeto. O parecer fica disponível para consulta na 
Secretaria do Programa, sendo que a pesquisadora terá supervisão da 
Professora Maria Tarcisa Silva Bega. Ainda no ponto de pauta, o programa 
recebeu mais dois pedidos de pós-doutorado, sendo eles: Ezequiel 
Westphal e Ana Crhistina Vanali. A comissão para o primeiro pedido será 
formada pelos professores Alfio Brandenburg e José Miguel Rasia, e a 
comissão do segundo pedido será formada pelo professor Ricardo Costa de 
Oliveira e pela professora Maria Tarcisa Silva Bega. 8 – Informações sobre 
o financeiro do Programa : Foi apresentado ao Colegiado a planilha 
atualizada com os gastos realizados até o momento, com a vinda de 
convidados para banca (adiantamento da PRPPG, conforme informado em 
reuniões anteriores), bem como o valor total informado pela PRPPG que o 
programa receberá em 2017. O Programa receberá o total de R$43.087,50 
(quarenta e três mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), dos quais 



já foram executados o total de R$11.007,20 (onze mil e sete reais e vinte 
centavos). A secretaria apresentou também uma previsão de que tem de 
demanda, aguardando o recurso ser liberado para execução, entre 
anuidades, auxílios para alunos e para professores, num total de R$ 
14.521,00 (quatorze mil quinhentos e vinte um reais), que somados ao que 
já foi executado, deixaria um saldo de pouco mais de R$17.000,00. O 
Colegiado debateu que é preciso averiguar as prioridades, solicitou também 
para que a secretaria consulte com o departamento financeiro se é possível 
comprar softwares com esse recurso (Nvivo ou SPSS), talvez em parceria 
com o Departamento em Sociologia. Foi recordado também sobre o projeto 
da Fundação Araucária, do qual ainda não recebemos notícias sobre a 
execução dos R$19.000,00 com que o programa foi contemplado. A 
secretaria entrará em contato com a PRPPG a procura de informações. Por 
último, a professora Ana Luisa enviou duas solicitações ao Programa: a 
primeira é o pagamento de auxílio para saída a campo de sua orientanda, 
Amanda Iargas. Em relação a este pedido, o Colegiado entende que não é 
possível atender o pedido, uma vez que o só é fornecido o auxílio-viagem 
para alunos que vão apresentar trabalho em eventos, sendo o trabalho em 
co-autoria. Inclusive, um dos documentos que é solicitado para a execução 
do pedido financeiro de depósito é a carta de aceite do evento. Essa regra 
do Programa já vem de antes do início dos cortes de recurso (em 2015). Foi 
sugerido que a aluna procure a PRAE, para ver se há financiamento. O 
segundo pedido se refere a vinda de convidado internacional, Oscar 
Aguilera, da Universidad do Chile. Seriam necessárias 6 diárias e 
passagens internacionais. O Colegiado entende que esse é o tipo de pedido 
que deve ser feito para agências de fomento, como o programa de 
professor visitante, e que o programa pode entrar com alguma 
contrapartida, uma vez que o pedido fosse aceito por agência e confirmada 
a vinda do convidado. 9 – Informações sobre a regulamentação do 
Estágio Docente no Programa : A professora Maria Tarcisa Bega relatou o 
andamento do caso. A Comissão foi criada em março, e após as reuniões, a 
principal proposta seria a obrigatoriedade estenda-se para todos os alunos, 
considerando que um dos objetivos chave do Programa é a formação de 
recursos humanos, 60 horas para o mestrado, máximo dois semestres e 
120 horas para o doutorado, máximo três semestres. Após a reunião que 
contou a com a presença do Rodacki, juntou-se o tema com a necessidade 
de reajuste curricular do Programa, e possibilidade retirada dos seminários 
de dissertação e de doutoramento, que computavam 04 créditos para o 
mestrado e 08 créditos para o doutorado. Após discussão, o Colegiado 
decidiu que é necessário outra reunião com o Professor André Rodacki, da 
PRPPG, para definir as alterações nos termos legais da Pós-graduação. A 
reunião será marcada pelo secretário, e participarão as professoras Maria 
Aparecida Bridi e Maria Tarcisa Bega. 10 – Troca de orientação de 
Eduardo da Silva : De acordo com o discutido na última reunião, a 
professora Marlene Tamanini aceitou a orientação de Eduardo da Silva. 
Homologado pelo Colegiado. 11 – Outros : A professora Maria Tarcisa Bega 
informou que mesmo após o término do evento, a Associação recebeu 
recurso do CNPq. Assim, a associação fica com saldo para praticamente 
manter um evento sem a necessidade de agência de fomento. A professora 
Maria Aparecida Bridi informou que seu livro, Sociologia, foi aprovado no 
PNLD novamente, para os próximos três anos. Por último, o professor Alfio 
Brandenburg levantou o tema da vaga do departamento, como é assunto de 



outro Colegiado, a Coordenação enviará carta em nome do Programa, 
questionando sobre o andamento do processo................................................ 
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, 
29 de junho de 2017. 


