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ATA nº 05/17- PPGS  
 

Ata da 5° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no dia 11 
de agosto de 2017, às dezesseis 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 Ana Luisa Fayet Sallas, Maria Tarcisa Silva Bega, 
Marlene Tamanini, os professores Alfio Brandenburg, Alexandro Dantas 
Trindade, Ricardo Costa de Oliveira, além da representante discente Tabata 
Larissa Soldan..................................................................................................  
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Homologação do 
Edital do Processo Seletivo; 2 – Homologação do Processo de 
Credenciamento; 3 – Solicitações de Pós-doutorado; 4 – Informações 
financeiras; 5 – Projeto FDA; 6 – Parecer do Colegiado sobre depósito final 
de defesa “antiga”; 7 – Situação de denúncia de bolsista irregular, parecer 
da Comissão de bolsas; 8 – Solicitações de validação de créditos para o 
doutorado; 9 – Pedidos de carta de aceite para o Programa PEC-PG 
(internacional); 10 – Outros: retorno do pós-doc de Simone Meucci; Troca 
de orientação; qualificação de Marcela Lino, situação da discente Xênia 
Mello. A professora Maria Aparecida tomou a palavra, iniciando os pontos 
de pauta: 1 – Homologação do Edital do Processo Seletivo : Foi 
informado mais uma vez em relação a mudança no formato do edital, que 
agora atende a minuta de edital disponibilizada pela PRPPG. Discutido os 
principais pontos de mudança, sobre os documentos para inscrição e 
documentos do currículo, em relação às fases e aos pareceristas, 
cronograma, bibliografia para a prova escrita e critérios de avaliação, já 
publicizados nos anexos. Uma vez concluído, o edital foi homologado pelo 
Colegiado e será divulgado pela secretaria na semana que vem. 2 – 
Homologação do Processo de Credenciamento : Conforme informado na 
última reunião do Colegiado, em 29 de junho, a Comissão de 
credenciamento convocou as candidatas e candidatos pré-selecionados 
para reunião, a saber, Prof. André Giamberardino (Direito/UFPR), Prof.ª 
Islandia Bezerra (Nutrição/UFPR), Prof.ª Monica Helena Harrich Silva 
Goulart (UTFPR), Prof.ª Rubia Carla Formighieri Giordani (Nutrição/UFPR) e 
Prof. Sidnei Machado (Direito/UFPR). Os cinco compareceram nessa 
reunião, realizada em 07 de julho, momento em que foi repassado 
orientações e informações sobre o programa, sobre a atividade docente, 
orientações, produção, etc. Ainda na reunião, foi dada a oportunidade para 
que os próprios pré-selecionados indicassem se gostariam de ingressar no 
programa como permanentes ou colaboradores, e que repassassem para a 
secretaria também informações sobre as temáticas de pesquisa e vagas 
para o processo seletivo, no caso da confirmação do ingresso. Todos 
repassaram as informações solicitadas. Após discussão, o Colegiado 
entendeu que para o primeiro ano de credenciamento todos entrariam como 
colaboradores. Depois do primeiro ano, e após avaliação, que ocorre 
anualmente no programa, há a possibilidade de mudar para permanente. 
Essa é a política que o Colegiado adotou em outros momentos e que 
pautará os novos credenciamentos de professores ao Programa. 
Homologado pelo Colegiado. 3 – Solicitações de Pós-doutorado : Foram 



apresentados os resultados dos pedidos de pós-doutorado feitos ao 
Programa: i) Ezequiel Westphal, comissão formada pelos professores Alfio 
Brandenburg e José Miguel Rasia deram parecer favorável ao pedido. ii) 
Ana Crhistina Vanali, a comissão formada pela professora Maria Tarcisa 
Bega e Ricardo Costa de Oliveira deram parecer favorável ao pedido. Iii) 
Wilson Schmidt, comissão formada pelo professor Alfio Brandenburg e 
professora Maria de Los Angeles Guevara deram parecer favorável ao 
pedido. Todos foram homologados pelo Colegiado. 4 – Informações 
financeiras PROAP e Projeto Fundação Araucária : Foi informado aos 
presentes que o recurso do PROAP/CAPES da Pós-graduação foi liberado 
na primeira semana de agosto, e nesta segunda semana estão sendo feito 
os empenhos. A informação é que já podemos fazer as solicitações. Em 
relação ao projeto da Fundação Araucária, o recurso também já foi liberado, 
a professora Marlene Tamanini, com auxílio da secretaria, está trabalhando 
nas solicitações do material permanente, que faz parte da primeira meta do 
projeto. 5 – Projeto FDA : A proposta do projeto FDA, apresentada pela 
Professora Maria Tarcisa Bega, tem como título “Modernização e aquisição 
de equipamentos de apoio didático pedagógico: reestruturação de espaço 
de uso coletivo do Programa de Pós-Graduação em Sociologia”. O projeto 
visa a melhoria das condições materiais e didático pedagógicas do 
Programa, e propõe a compra de materiais permanentes (como TV e 
projetores), além de cortinas paras a sala multiusuário do Programa, dentre 
outros. O Colegiado aprova o projeto dando sua homologação. 6 – Parecer 
do Colegiado sobre depósito final de defesa “antiga ”: O Colegiado 
discutiu a gravidade dessa situação e determinou que haja um parecer do 
orientador respaldando a solicitação de diploma, e fazendo uma justificativa 
de orientador e orientando sobre o atraso no depósito. O Colegiado reafirma 
que o depósito deve ser feito em até 60 dias, e se constitui na última etapa 
da titulação. 7 – Situação de denúncia de bolsista irregular, par ecer da 
Comissão de bolsas : Foi relatado sobre a denúncia realizada na ouvidoria 
da UFPR em relação ao bolsista Tautê Frederico Gallardo de Oliveira, que 
alegava que o mesmo trabalha e recebe bolsa. A comissão de bolsa, 
reuniu-se para investigar o caso, averiguando sua documentação e 
posteriormente convocando o bolsista para reunião. Um problema 
encontrado na documentação foi em relação a inconsistência das 
informações prestadas entre a solicitação da bolsa e num segundo 
documento de implementação da mesma. Na solicitação, o aluno informava 
que tinha contrato temporário de 4 horas, e que se desligaria caso fosse 
contemplado com bolsa. No documento de implementação, informou que 
tinha vínculo com o Estado, mas que tinha afastamento integral sem 
vencimentos. Durante a reunião, o aluno confirmou que possui vínculo, e 
que tentou solicitar afastamento, mas como estava em interstício do 
afastamento recebido no mestrado, o mesmo não foi aprovado. Apresentou 
também documentos comprobatórios de produção e de atividades 
acadêmicas. A Comissão de bolsas relembrou ao Colegiado de que é 
possível manter vínculo de professor e bolsa, de acordo com legislação, 
mas o parecer foi de cancelamento da bolsa devido as informações 
inconsistentes. O Colegiado acatou a decisão da comissão de bolsas e 
homologou o resultado. A secretaria divulgará tal decisão entre os discentes 
do Programa. 8 – Solicitações de validação de créditos para o 
doutorado : A pedido do Colegiado, este ponto será repassado para a 
próxima reunião. 9 – Pedidos de carta de aceite para o Programa PEC-
PG (internacional):  A secretaria recebeu alguns pedidos de carta de aceite, 



pré-requisito do Programa PEC-PG. Os projetos serão distribuídos para os 
possíveis orientadores de acordo com as temáticas e das linhas. 10 – 
Outros : i) retorno do pós-doc de Simone Meucci : Em relação ao retorno 
da professora Simone Meucci, do afastamento de pós-doc, seus 
orientandos e orientandas que eram supervisionados pelas professoras Ana 
Luisa Sallas e Maria Tarcisa Bega, retornam para ela, para continuidade 
dos trabalhos. ii) Troca de orientação : A aluna Camila Ribeiro de Almeida 
Resende passa a ser orientada pela professora Ana Luisa Sallas. Deferido 
pelo Colegiado. iii) qualificação de Marcela Lino : A professora Tarcisa 
apresentou novamente o caso de sua orientanda Marcela Lino, que tinha 
até a primeira semana de agosto para qualificar. A aluna entregou a 
dissertação em sua versão para qualificação que pode ser realizada até o 
final de agosto, com defesa para outubro. O novo prazo foi aceito pelo 
Colegiado. iv) situação da discente Xênia Mello : A professora Marlene 
Tamanini apresentou o caso de sua orientanda, Xenia Karoline Mello, da 
turma de mestrado de 2016, que está com prazo de qualificação para 
setembro. Segundo a orientadora, a aluna não apresentou trabalho nenhum 
até o momento, sendo que a pré-qualificação, que seria realizada no final do 
primeiro semestre de 2017, não se realizou. Orientou a aluna que 
solicitasse junto ao Colegiado afastamento para tratamento de saúde, se 
fosse o caso, o que não foi feito até o momento. Nesse sentido, a 
orientadora enviou e-mail, com cópia para a coordenação, informando sobre 
o desligamento. Considerando o baixo desempenho, com duas 
reprovações, e a impossibilidade de qualificar no prazo, o Colegiado 
determina o desligamento da aluna, devido a baixa produtividade e ao art. 
26º, parágrafo 5º, que diz “O aluno poderá ter até 1 (um) conceito D em seu 
histórico escolar. Se o limite indicado for ultrapassado, sua matrícula no 
curso estará automaticamente cancelada”………………………………………. 
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, 
11 de agosto de 2017. 


