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ATA nº 05/15- PPGS 
 

Ata da 3° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2015, realizada no dia 26 
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, Ricardo Oliveira, Márcio Oliveira, as professoras Simone 
Meucci, Maria Aparecida Bridi, Miriam Adelman, além da representante 
discente Mariana Bettega Braunert.................................................................. 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Pedido de 
Professor Sênior de José Miguel Rasia; 2 – Desligamento de Maria 
Teresinha Ritzmann; 3 – Solicitação de Pós-Doutorado de Sandra Mara 
Maciel de Lima; 4 – Avaliação docente: processo de descredenciamento de 
professor; 5 – Solicitação de Professor Visitante Dr. Abderrahim Bourkia; 6 – 
Processo Seletivo 2016; 7 – Indicação do Professor José Rasia para o 
Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos; 8 – Processo de dupla 
titulação em Lyon 2; 9 – Disciplinas 2º semestre; 10 – Outros: Solicitação de 
Leandro Lechakoski; e, informes sobre orçamento 2015. A professora Ana 
Luisa tomou a palavra, iniciando a reunião: 1 – Pedido de Professor 
Sênior de José Miguel Rasia:  O professor José Rasia se ausentou neste 
momento da reunião. Foi apresentado aos presentes o pedido formal do 
Professor para continuar no Programa como Professor Sênior, bem como o 
currículo lattes, plano de trabalho e projeto de pesquisa. O Colegiado 
deferiu a solicitação por unanimidade. A secretaria fará os 
encaminhamentos administrativos necessários. 2 – Desligamento de Maria 
Teresinha Ritzmann:  Foi apresentado aos presentes o caso da aluna 
Maria Teresinha, orientanda do Professor Alfio. A aluna havia solicitado 
afastamento para tratamento de saúde, solicitação que passou pela primeira 
reunião de Colegiado do ano. O Colegiado preferiu, amparado na prática 
rotineiramente utilizada, conceder prorrogação de prazo por seis meses, 
sendo que a aluna deveria qualificar em maio para poder defender em 
setembro. Como não houve mais o contato da aluna com o programa, 
tampouco com o orientador, e a qualificação não foi realizada no prazo 
estipulado, foi anunciado o desligamento da aluna. Deferido pelo Colegiado. 
3 – Solicitação de Pós-Doutorado de Sandra Mara Mac iel de Lima:  Foi 
apresentado aos presentes a solicitação de Pós-doutorado de Sandra Mara 
Maciel de Lima, feito via processo administrativo de número 073931/2015-
43. No processo foram inclusos o diploma de doutor, projeto de pesquisa, 
cronograma e currículo lattes. A comissão de avaliação do pedido será 
composta pelos professores Simone Meucci, Ricardo Oliveira e Alfio 
Brandenburg. A comissão apresentará o parecer na próxima reunião do 
Colegiado, prevista para final de julho. 4 – Avaliação docente: processo 
de descredenciamento de professor:  Para esse ponto de pauta, foi 
apresentado aos presentes a planilha organizada pela secretaria e avaliada 
pela Comissão. Essa planilha foi criada considerando a produção dos anos 
de 2013 e 2014, além da expectativa de produção de 2015, com trabalho no 
prelo e capítulos previsto para publicação até o final do ano. Após essa 
avaliação, foi contatado os dois professores que ficaram abaixo ou no limite 



da produção estipulada como mínimo para o Programa, Professos José 
Cerveira, abaixo da linha de corte, e Professor Nelson Rosário, no limite da 
linha de corte. A proposta da comissão é o descredenciamento imediato do 
Professor Cerveira, e que o Colegiado avalie a permanência do Professor 
Nelson. Nesse momento, o Professor José Cerveira foi convidado para a 
reunião, e pode fazer uma fala em relação ao contato prévio que recebeu 
com o resultado da avaliação docente. Ele falou sobre o seu histórico na 
universidade, quando de sua entrada no programa de Sociologia e o 
trabalho que vem realizando. Informou que apesar de não ter trabalhos no 
prelo, há a expectativa de dois artigos até o fim do ano, ao que recebeu 
como resposta que, uma vez confirmando-se essas publicações, o 
Programa fica aberto para novos diálogos com o Programa, e possibilidade 
de recredenciamento. O Colegiado decidiu pelo descredenciamento do 
professor José Cerveira e pela permanência do professor Nelson Rosário. 5 
– Solicitação de Professor Visitante Dr. Abderrahim  Bourkia : A 
professora Miriam e o Professor Márcio entraram com a solicitação formal 
de Professor Visitante, em favor do Dr. Abderrahim Bourkia. A professora 
Miriam relatou brevemente a história e contato acadêmico que teve com o 
pesquisador, que motivaram o pedido, e leu a solicitação para os presentes. 
Junto a esta solicitação, foi anexada carta do Programa de Pós-Graduação 
em história, apoiando o pedido. Informou também sobre conversa com o 
Diretor do Setor, professor Eduardo Barra, e ressalta disto a importância da 
internacionalização do Setor, com aulas dadas em outro idioma, pois o Dr. 
Abderrahim fala inglês, francês, alemão e árabe. E finalizando, junto ao 
pedido, vem anexado o currículo do candidato. A professora Ana Luisa 
retomou a palavra, lembrando que a vaga de professor visitante deve 
atender ao planejamento do Programa, em relação aos impactos imediatos 
de produtividade, e a leitura feita do currículo do candidato segue em outra 
direção. O referido candidato é um recém-doutor (defendeu sua tese este 
ano), não tem experiência docente e nem produções relevantes para a área 
de sociologia, além disso, ela vê com ressalvas o fato do professor não falar 
português ou espanhol. O professor Alfio indicou que há outras opções para 
a vinda do professor, através de editais das agências de fomento, CAPES e 
CNPq, para recém-doutor ou pós-doutorado, e também professor visitante 
estrangeiro ou pesquisador visitante, que se enquadram melhor no perfil do 
candidato. A professora Bridi aponta a necessidade de se criar critérios pelo 
Colegiado, tanto para professores visitantes quanto para colaboradores, 
instituindo procedimento padrão interno ao Colegiado. Ela louva o mérito do 
trabalho da Miriam, inclusive de elucidar uma deficiência do Programa. O 
professor Marcio não concorda com o argumento da língua estrangeira. 
Dada a disparidade de opiniões abriu-se para decisão por votação, onde 
Ana Luisa, Alfio, Bridi, Simone, Rasia e Mariana votaram contra e Miriam, 
Márcio e Ricardo votaram a favor. São seis votos contra e três a favor. O 
professor Marcio questionou a validade do voto do professor Rasia, 
alegando o fato do mesmo estar aposentado e não ter mais direito a voto no 
Colegiado. O professor Rasia deixou a reunião. A secretaria levantará a 
informação e fará nota de esclarecimento. Apesar disso a decisão fica pela 
não vinda do candidato a professor visitante. 6 – Processo Seletivo 2016 : 
Previamente, havia sido chamado a atenção dos professores para três 
pontos: número de vagas para o processo seletivo, bibliografia e datas 
sugeridas pela secretaria. As datas estão de acordo, segundo os presentes. 
A discussão principal se deu sobre a bibliografia. Em relação a bibliografia 
do mestrado foi sugerido manter os clássicos mas trocar os textos, pois os 



mesmos já vem sendo utilizados nos últimos anos. Em relação ao 
doutorado, a sugestão é pra reduzir o número de livros, sendo dois ou três 
gerais e um por linha de pesquisa. Vários autores e livros foram sugeridos e 
foram anotados pela professora Simone, que repassará para a secretaria 
em formato de bibliografia. As comissões começaram a ser definidas 
também, para o mestrado já se voluntariaram os professores Ricardo e 
Alfio, e para o Doutorado as professoras Miriam e Simone. A secretaria 
entrará em contato com os professores que estão voltando de pós-doc para 
averiguar a possibilidade de completar a comissão. 7 – Indicação do 
Professor José Rasia para o Comitê de Ética de Pesq uisa em Seres 
Humanos : A professora Ana Luisa apresentou aos presentes a carta de 
indicação do Professor Rasia ao Comitê de Ética de pesquisa em Seres 
Humanos, do Setor de Saúde da UFPR, feita em ad referendum. O 
Colegiado deferiu a solicitação. 8 – Processo de dupla titulação em Lyon 
2: O professor Márcio informou que o processo de Cotutela, aprovado pelo 
Colegiado na reunião de 17 de abril, não será realizada, pois a Universidade 
de Lyon tem como regra que o cotutelado esteja pelo menos no segundo 
ano de tese, e a aluna em questão já está no terceiro ano. Ainda em relação 
ao tema, o professor Márcio informou sobre a proposta de formação 
internacional dos alunos. A quesito de informação, ele explicou o processo, 
que ainda iniciará tramitação na graduação. Em resumo, o processo 
consiste no aluno, que desde a graduação, já se prepara para a formação 
internacional. Nos anos finais de graduação o mesmo deve frequentar 
disciplinas do mestrado, depois ingressar no mestrado (já com os créditos), 
e depois concorrer as bolsas para a mobilidade acadêmica, e realizar 
disciplinas no Master na universidade de Lyon 2, conveniada com a UFPR. 
9 – Disciplinas 2º semestre:  Foram apresentadas aos presentes as 
disciplinas já repassadas para a secretaria que serão ministradas no 
segundo semestre. Márcio, Alfio e Maria Aparecida incluíram nesta lista 
suas disciplinas. O quadro final fica: Sociologia II, com o professor Rasia 
(que dividirá com alguém), Seminários avançados Estrutura e História na 
teoria social, com Rasia e Alexandro, e Desenvolvimento e Globalização na 
teoria social, com Maria Aparecida, optativas Tópicos Especiais em 
Sociologia II, com Ricardo, Tópicos Avançados em métodos e técnicas de 
pesquisa, com Marlene, Imigração e Sociedade, com Márcio, e optativa da 
Ruralidades a definir, com Alfio. 10 – Outros: Três assuntos foram 
colocados ao final da reunião, Proposta de Curso de Extensão “Tecnologias 
em Análise de Dados Qualitativos”, solicitação de reingresso de Leandro 
Lechakoski e informativos Orçamento 2015. Primeiro assunto: A proposta 
do curso de extensão, feita pela Professora Simone Meucci e pela aluna de 
doutorado Arilda Arboleya foi apresentada aos presentes. O curso contará 
com os professores convidados Dr. Edson Armando Silva, da UEPG, e Dr. 
Leandro Almeida, da UTFPR, e a previsão é que aconteça entre 17 a 21 de 
agosto. Deferido pelo Colegiado. Segundo assunto: Leandro Lechakoski, 
aluno da turma de mestrado de 2013, entrou com pedido de reingresso 
formal. A situação do mesmo é de “Abandono” no Programa. No pedido ele 
apresenta atestados e explica a situação que fez com que ele não se 
matriculasse no segundo semestre de 2014. Porém o mesmo não 
qualificou, o que inviabiliza a possibilidade de reingresso, uma vez que a 
aprovação na qualificação é um dos pré-requisitos básicos para esta 
solicitação. Ainda foi levantado pelo professor Márcio que se o aluno 
solicitasse anulação de seu desligamento, o caso poderia ser visto pelo 
Colegiado, mas reingresso formal não. Fica a sugestão muito enfática de 



que o mesmo faça novamente o processo seletivo. A professora Miriam, 
que era orientadora do aluno, informou que conversou com o mesmo e ele 
se prontificou a entregar um trabalho qualificável até setembro, porém o 
mesmo poderia ser utilizado para o processo seletivo, e também 
considerando que já tem os créditos cumpridos, seria um ingresso com um 
trabalho praticamente pronto, para qualificar e defender. Terceiro assunto: 
para concluir a reunião, foi realizada a apresentação do levantamento 
orçamentário de 2015 do Programa. Diante da sinalização de corte de 30% 
dos recursos PROAP, o programa entendeu que seria possível auxiliar os 
professores somente em um evento neste ano. A secretaria já havia entrado 
em contato com professores e alunos, solicitando que todos indicassem a 
previsão de participação em evento. De acordo com as informações do 
departamento financeiro, do total de R$88.200,00 de recursos para 2015, o 
Programa já executou R$43.448,26 (entre convidados de banca e eventos, 
auxílio financeiro para alunos e professor, além de outros gastos), tem em 
trâmite para pagamento R$16.075,40, o que totaliza em R$28.676,34 para 
planejamento no segundo semestre. ............................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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, 26 de 
junho de 2015. 


