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ATA nº 05/16- PPGS 
 
Ata da 2° Reunião do Colegiado Ampliado do Programa  de Pós 
Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, 
realizada no dia 22 de junho de 2016, às dezesseis horas na sala 914, do 
Ed. Dom Pedro I, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da 
Cruz Bridi, vice-coordenadora do programa. Estiveram presentes os 
professores, Alexandro Dantas Trindade, Alfio Brandenburg, Ricardo 
Costa de Oliveira, Nelson Rosário de Souza, as professoras Maria 
Tarcisa Silva Bega e Simone Meucci......................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Resultado das 
eleições para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia; 2 – Seminário de Sociologia e Política; 3 – Outros: Caso de 
pedido de reingresso de Elisa Tkatschuk. A professora Maria Aparecida 
tomou a palavra, iniciando a reunião, com os pontos de pauta: 1 – 
Resultado das eleições para Coordenação do Programa  de Pós-
Graduação em Sociologia:  A comissão da Eleição, representada pelo 
Professor Alfio apresentou o resultado, detalhando os números, 
conforme segue: Do total de 19 professores e técnicos com direito a voto, 
houve 9 votantes; do total de 91 alunos com direito a voto, houve 19 
votantes. Total de 28 votos válidos, não houve votos em branco ou nulo. 
A chapa única obteve assim 28 votos. Com isso, a comissão proclamou o 
seguinte resultado: Maria Aparecida da Cruz Bridi para a Coordenação e 
Marlene Tamanini para vice-coordenação do Programa de Pós-
graduação em Sociologia. 2 – Seminário de Sociologia e Política : A 
motivação para essa discussão foi o anúncio da Ciência Política, através 
de seu Colegiado, da decisão de retirar-se formalmente da organização 
do evento. Isso foi informado pelo Professor Bruno Bolognesi para a 
Professora Simone, esta presidente da atual comissão executiva do 
evento e da Associação de Sociologia e Política. A professora Simone 
relata que a decisão não foi surpresa, considerando a participação 
efetiva em números (de mesa e GT’s) da Ciência Política, porém, agora é 
necessário discutir como se dará a continuidade do evento, sendo o 
mesmo gerenciado somente pela Sociologia. Uma das primeiras medidas 
deve ser alterar o estatuto da Associação, pois neste é citado várias 
vezes a Ciência Política, frisando que o nome do evento não pode ser 
alterado, pois a CAPES entenderia isso como uma “não-continuidade”. O 
Professor Nelson relatou brevemente sobre a reunião da Ciência Política, 
sobre o comunicado e discussão dos alunos sobre o tema, através de 
seu representante, e também dos professores, enfatizando 
principalmente a participação na comissão científica. A Simone reiterou 
sobre o trabalho da comissão, que embora não sendo realizada por 
empresa profissional e sim pelos discentes de Pós-Graduação é 
extremamente profissional. De acordo com o estatuto é vedado o 
pagamento para os membros da comissão executiva. Informou também 



que a associação terminou o evento com um saldo positivo, oriundo da 
economia forçada e financiamento tardio da CAPES, além da 
regularidade das inscrições. Uma sugestão levantada já antes da reunião 
seria a bianualidade, porém, o ponto negativo disso seria a “quebra” das 
trocas de experiências dos comitês executivos, fundamental para o bom 
andamento dos trabalhos. Outro ponto negativo é o real engajamento da 
turma de mestrado, que fica por um período mais curto de fato no 
Programa. Outra sugestão foi a de buscar parcerias com outras 
instituições, estaduais e privadas, para demandas específicas do evento. 
Em suma, os professores e professoras defendem a anualidade, a 
Professora Tarcisa disponibiliza seu nome para a presidência da próxima 
edição, e o professor Alfio para vice-presidência (que assumiria a 
presidência em 2018, com o professor Alexandro de vice). Mais um ponto 
que foi relembrado é que na próxima edição do evento haverá o encontro 
regional pré-SBS, como uma das atividades do evento, com 
representantes das instituições do Paraná. Os encaminhamentos desta 
plenária seguirão para a reunião da assembleia, na semana que vem e 
no início de julho, e para consulta dos alunos do Programa. 3 – Outros: 
Caso de pedido de reingresso de Elisa Tkatschuk : A professora Maria 
Aparecida relembrou os presentes do caso do pedido de reingresso da 
aluna Elisa Tkatschuk. A mesma entrou com pedido de reingresso, 
dentro do prazo informado pela secretaria, porém, um pedido com um 
diferencial em relação aos outros pedidos dessa natureza, que era o veto 
do possível retorno da orientação do Professor orientador, e para tal 
acrescentava um dossiê de documentos que justificavam essa 
solicitação. O Colegiado recebeu o pedido, em reunião anterior, apesar 
de perceber se tratar de um pedido diferenciado, e, ainda na ocasião, 
criou a comissão para avaliar o mérito do pedido, nomeando para essa 
comissão a professora Marlene e o professor Márcio. A professora 
Marlene já redigiu seu parecer. O professor Márcio, diante da gravidade 
das alegações nas justificativas da aluna, solicita ao colegiado que o 
pedido seja indeferido sem avaliação de mérito, além de comunicar à 
aluna que as acusações são infundadas e que o Programa e o professor 
podem procurar reparação legal. O Colegiado não entende que aceitar a 
solicitação de reingresso da aluna seja acatar as acusações, e reitera 
nesta reunião que é necessária a avaliação do mérito do trabalho. Desse 
modo, o Colegiado nomeia a professora Tarcisa para dar um segundo 
parecer......................................................................................................  
..................................................................................................................... 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela 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, 22 de junho de 2016. 

 


