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ATA nº 06/15- PPGS 
 

Ata da 4° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2015, realizada no dia 21 
de agosto 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 Alfio Brandenburg, Ricardo 
Oliveira, Renato Perissinotto, as professoras Simone Meucci, Maria 
Aparecida Bridi, além da representante discente Mariana Bettega Braunert. 
.......................................................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Participação do 
Programa na organização da I Jornada Mulher; 2 – Resultado do pedido de 
Pós-doutorado de Sandra Mara Maciel de Lima; 3 – Pedidos de 
Prorrogação de qualificação de mestrado; 4 – Pedido de Co-orientação de 
Leide Sanches; 5 – Pedido de prorrogação de defesa de doutorado de 
Rachel Bragatto; 6 – Evento de comemoração dos 20 anos do PGSOCIO; 7 
– Outros. A professora Ana Luisa tomou a palavra, apresentando alguns 
informes: O professor Minor Mora, que viria em setembro como professor 
visitante do Programa, com recursos do CNPq, não mais virá. O mesmo 
conseguiu liberação de sua instituição, porém sem vencimentos, fato que 
tornou inviável o projeto. O professor Francisco Ortiz, que deu entrada no 
programa PVE da CAPES, também não tem informações sobre sua 
possível vinda. A CAPES alterou o cronograma do Programa PVE, e se 
aprovado (resultado será em dezembro), a vinda será marcada para 
fevereiro de 2016. Com a informação de que o Departamento DECISO 
apoiará os professores em suas idas à congresso, o programa se 
compromete a rever o orçamento, para poder dispender pelo menos uma 
diária para os alunos que viajarem no segundo semestre. Por último, reforça 
a informação de que será realizada nova reunião na sexta, da qual 
participarão professores e alunos, com as informações recebidas na 
Reunião do CTC de Sociologia, em Brasília, nos dias 13 e 14 deste. Após 
os informes, deu-se início à reunião: 1 – Participação do Programa na 
organização da I Jornada Mulher: A pós-doutoranda PNPD Amélia Siegel 
entrou em contato com o Programa para solicitar a participação formal na 
organização da I Jornada Mulher “Viver sem violência”, que será realizada 
em Curitiba, nos dias 23, 24 e 25 de novembro. O evento integra a 
programação da Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência 
contra as mulheres. O evento será realizado pela Secretaria da Mulher da 
Prefeitura de Curitiba, UFPR – Pós-graduação em Direito (e pela Sociologia, 
se aprovado), Setor de Educação, Universidade Positivo e pelo Núcleo de 
Direitos Humanos da PUC-PR. A Maria da Penha fará a abertura do evento, 
que contará com a presença de Flavia Piovesan, Heloisa Buarque de 
Hollanda, a blogueira Juliana de Faria, já confirmados. O Colegiado aprova 
por unanimidade. A secretaria entrará em contato com a Amélia para 
comunicar a decisão e iniciar procedimento que se faça necessário, além da 
divulgação para a lista do Programa. 2 – Resultado do pedido de Pós-
doutorado de Sandra Mara Maciel de Lima:  O parecer foi apresentado 
pela Professora Simone Meucci, que ressaltou a boa experiência de ensino 
e pesquisa, além de orientações e docência da candidata. O pré-projeto, 



segundo aquela, é bem fundamentado tanto no aspecto teórico quanto no 
conhecimento da realidade empírica, e apresenta transversalidade entre a 
área de saúde e de trabalho. O parecer da comissão foi favorável e foi 
acatado pelo colegiado. 3 – Pedidos de Prorrogação de qualificação de 
mestrado:  A secretaria recebeu quatro pedidos de prorrogação de 
qualificação de mestrado, sendo os solicitantes Luara Stolmeier, Rafaela 
Mascarenhas, Ricardo Pereira e Vanessa Prateano. Os orientadores, 
Márcio, Marlene e Ana Luisa, Respaldam o pedido. Foram deferidas todas 
as solicitações, conforme segue: Luara, Rafaela e Ricardo qualificação na 
segunda quinzena de outubro, Vanessa até dezembro. 4 – Pedido de Co-
orientação de Leide Sanches:  Foi apresentada aos presentes a solicitação 
feita pelo Professor Rasia de coorientação de tese de doutorado de Leide 
Sanches por parte da Professora Rubia Formighieri Giordani. A Profa. Rubia 
é Doutora em Etnologia pela Universidade de Paris X e em Sociologia pela 
Universidade Federal do Paraná, é professora do Departamento de nutrição 
do Setor de Saúde da UFPR e participa do Grupo de Pesquisa em 
Sociologia da Saúde. Pedido deferido pelo Colegiado. 5 – Pedido de 
prorrogação de defesa de doutorado de Rachel Bragat to : Foi 
apresentado aos presentes o pedido de prorrogação de prazo de defesa de 
tese de Rachel Bragatto. Lido o requerimento, foi recordado que a aluna 
esteve afastada em licença maternidade por seis meses, e teria como prazo 
regulamentar o mês de setembro para defesa. A mesma qualificou dentro 
do prazo, porém para atender as orientações metodológicas e teóricas 
precisaria de uma dilação do prazo, uma vez que encontrou dificuldades de 
organização de horários agora no início dessa faze de maternidade. A sua 
orientadora, profa. Luciana, se coloca à favor do pedido de prorrogação e o 
professor Renato, coorientador, confirmou o compromisso da aluna, as 
atividades realizadas (como a vinda da Dra. Carole Pateman, organizada 
por ela), e apoia o pedido também. Solicitação foi deferida pelo Colegiado, 
por mais seis meses, com a recomendação de que o ideal é que a defesa 
aconteça ainda em 2015. 6 – Evento de comemoração dos 20 anos do 
PGSOCIO: Relembrando a informação de que no dia 10 haverá o evento de 
comemoração dos 20 anos do Programa. Confirmada a presença da 
Professora Maria Arminda, da USP, abrindo o evento com uma conferência, 
após a mesa com os ex-coordenadores Roseli Maria Rocha dos Santos, 
José Miguel Rasia, Márcio de Oliveira e Alfio Brandenburg, encerramento 
com a coordenadora Ana Luisa Sallas e confraternização na sala 914. 
Haverá também homenagem aos professores aposentados Dimas Floriani, 
Benilde Motim, Angela Damasceno, Iria Zanoni, João Defreitas, e também 
para as ex-coordenadoras Silvia Araujo e Maria do Carmo Brandão. 7 – 
Outros: Informado aos presentes sobre a contratação da estagiária 
Fernanda Persuhn, que trabalhará no projeto de revitalização e manutenção 
do site do 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, 21 de 
agosto de 2015. 


