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ATA nº 06/16- PPGS 
 
Ata da 4° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, realizada no dia 
12 de agosto de 2016, às quatorze horas na sala 914, do Ed. Dom Pedro 
I, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi, 
coordenadora do programa. Estiveram presentes os professores, 
Alexandro Dantas Trindade, Alfio Brandenburg, Ricardo Costa de 
Oliveira, as professoras Ana Luisa Fayet Sallas, Marlene Tamanini, além 
das representantes discentes Mariana Bettega Braunert e Tatiana 
Berdusco ..................................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Homologação do 
Edital do Processo Seletivo 2017; 2 – Mudanças no Programa PDSE – 
Doutorado Sanduíche da CAPES; 3 – Pedidos de Pós-doutorado de: 
Michele Catherin Arend e Maria Marce Moliani; 4 – Pedido de 
afastamento para Doutorado Sanduíche de Sylvio Ramirez; 5 – Resposta 
da Comissão de credenciamento e descredenciamento da solicitação de 
reconsideração de Nelson Rosário; 6 – Informações sobre PROAP e 
FDA; 7 – Pedidos de validação de disciplina/créditos; 8 – Desligamento 
de Guilherme Knopak; 9 – Solicitação de afastamento de Regiane Fonini; 
10 – Previsões de qualificação, doutorado 2013 e mestrado 2015; 11 – 
Outros: Formação do Colegiado. A professora Maria Aparecida tomou a 
palavra, iniciando a reunião, com os pontos de pauta: 1 – Homologação 
do Edital do Processo Seletivo 2017:  Foi apresentado aos presentes o 
Edital do Processo Seletivo para 2017, com as alterações solicitadas 
pela PRPPG, como os critérios para pontuação do currículo, a mudança 
para que a fase do currículo fosse apenas eliminatória, o cronograma 
que inclui as informações sobre recursos, dentre outros. Foi recordado 
também sobre determinados tópicos específicos, tais como a 
possibilidade de ingressar direto no doutorado, sem mestrado. Os 
presentes reviram as informações no campo temas de pesquisa, linhas 
de pesquisa e eixos temáticos. Todos concordaram com o texto 
apresentado e homologaram o documento. O mesmo será publicado 
ainda hoje, conforme previsto e anunciado no site. 2 – Mudanças no 
Programa PDSE – Doutorado Sanduíche da CAPES : O novo edital do 
PDSE da CAPES já havia sido apresentado previamente aos professores 
do programa. Foram relembradas as principais mudanças, como a 
diminuição de cota e o cronograma. A sugestão da PRPPG seria de 
lançar edital interno, para primeira seleção, e criação da comissão, 
conforme enunciado no próprio edital. A comissão deve ser formada pelo 
coordenador, por um professor do programa, por um professor externo 
ao programa e por um discente de doutorado. Já fica decidido que na 
posição de coordenadora, a professora Marlene será da comissão, outro 
representante discente será indicado uma vez que a representante 
discente também concorrerá. Ficou de se conversar com o suplente José 



Ricardo Martins, que deverá ser contatado. Como professor externo fica 
a sugestão de entrar em contato com o professor Alexsandro, da Ciência 
Política, ficando em falta apenas o professor interno. Na semana que 
vem a secretaria auxiliará na definição da comissão, para lançamento do 
edital interno, ainda na semana. 3 – Pedidos de Pós-doutorado de: 
Michele Catherin Arend e Maria Marce Moliani : O Colegiado recebeu 
os pedidos de Pós-doutorado de Michele Catherin Arend e Maria Marce 
Moliani. Ambas candidatas se inscrevem para a linha de Cultura e 
Sociabilidades, mais especificamente para a Sociologia da Saúde. AS 
comissões foram formadas da seguinte maneira: para avaliar o pedido de 
Michele Catherin Arend, professor Rasia e professora Maria Aparecida; e 
para o pedido de Maria Marce Moliani, professor Rasia e professor 
Ricardo. Os pareceres serão apresentados na próxima reunião. 4 – 
Pedido de afastamento para Doutorado Sanduíche de S ylvio 
Ramirez : o aluno Sylvio Ramirez, orientando do Professor Rasia, 
solicitou autorização de afastamento para doutorado sanduíche, pelo 
período de doze meses, com recursos próprios. Apresentou para tal, 
carta de seu orientador e aceite do orientador externo, Michel Agier, da 
École des Hautes Études em Sciences Sociales. Pedido deferido pelo 
Colegiado. 5 - Resposta da Comissão de credenciamento e 
descredenciamento da solicitação de reconsideração de Nelson 
Rosário : A comissão de credenciamento de descredenciamento, 
representada pelo professor Alfio e professora Bridi, apresentaram a 
reconsideração do descredenciamento do professor Nelson Rosário 
(alteração de Permanente para Colaborador), considerando que o 
mesmo apresentou carta com confirmação de três publicações que 
sairão em 2016, com ISBN, o que cumpre com os pré-requisitos do 
Programa. Deferido pelo Colegiado. 6 – Informações sobre PROAP e 
FDA: Os recursos do Programa PROAP foram liberados no final de julho, 
e o valor do montante é de R$ 20.779,40. Debitados os gastos de 
material de expediente (R$ 606,27) e correio (gastos referentes ao final 
de 2015 e 1º semestre de 2016, num total de R$ 1.377,05), além dos 
valores que serão pagos agora em agosto das anuidades de ANPOCS e 
CLACSO (R$ 2.750,00 e R$ 3.700,62, respectivamente), o programa fica 
com saldo de R$ 12.345,46 para finalizar o exercício de 2016. Em 
relação ao FDA, a professora Bridi relatou como foi feita a reunião de 
coordenadores de pós-graduação do Setor, em relação a distribuição do 
recurso, ficando para o Programa o montante de R$ 9.600,00, dos quais 
somente é possível custear passagens e diárias. A secretaria enviará, na 
semana que vem, a planilha com o detalhamento para os docentes, além 
de solicitar informações sobre possíveis gastos, o que possibilitaria um 
planejamento mais adequado. 7 – Pedidos de validação de 
disciplina/créditos : As solicitações de validações de disciplinas das 
alunas Roberta Nabuco e Kellen Bernardo, recebidas na última reunião, 
foram avaliadas pelos orientadores e aprovadas. Deferido pelo 
Colegiado. Os alunos Edson Garrido Motta e Kaue Pessoa, ambos 
orientandos do professor Alfio, entraram com pedido de validação de 
disciplinas do mestrado para o doutorado. Os pedidos foram repassados 
ao orientador, que avaliará e apresentará na próxima reunião. 8 – 
Desligamento de Guilherme Knopak : A professora Simone solicitou ao 
Colegiado que fosse analisada a situação do aluno Guilherme Knopak, 



discente de mestrado da turma de 2015, que teria prazo de qualificação 
agora em setembro. Segundo ela, o aluno não é assíduo nas aulas do 
Programa, tendo reprovações em disciplinas obrigatórias, não participa 
das reuniões do grupo de pesquisa e não tem material para qualificação, 
assim, ela sugere o desligamento do mesmo. Deferido pelo Colegiado. 9 
– Solicitação de afastamento de Regiane Fonini : A aluna Regiane 
Fonini solicitou afastamento para tratamento de saúde, pelo período de 
quatro a seis meses. Para tal, apresentou justificativa, relatório, 
cronograma e atestados. O orientador, professor Alfio, está de acordo 
com a solicitação da aluna. Analisando os documentos, o Colegiado 
aprovou a solicitação, para o período de seis meses. 10 – Previsões de 
qualificação, doutorado 2013 e mestrado 2015 : Foi recordado aos 
presentes que a previsão de qualificação, de acordo com o novo 
regimento, é sempre setembro. É possível, mediante justificativa do 
orientador, postergar para outubro. A turma de doutorado de 2013, 
inicialmente com 20 discentes, já teve uma qualificação realizada em 
maio, um abandono, alem de quatro alunas que tiveram afastamento de 
seis meses durante o curso, estas tendo o prazo dilatado para março de 
2017. O professor Rasia informou que o aluno Derivan Britto só 
qualificará em outubro e justificou o pedido, que foi aprovado pelo 
Colegiado. A turma de mestrado, inicialmente com 17 discentes, teve um 
desligamento. O professor Rasia informou que o aluno Juliano Bagatin só 
qualificará em outubro e justificou o pedido, que também foi aprovado 
pelo Colegiado. Foi informado ainda da previsão de defesa de Andressa 
Ignácio, aluna de mestrado de 2014, que ficou afastada por seis meses, 
para setembro deste ano. Foi recordado também que o Programa exige, 
para qualificação, algo em torno de 70% do trabalho pronto. 11 – Outros : 
Disciplinas segundo semestre: Informado aos presentes que a disciplina 
Sociologia da Cultura, que seria oferecida pela Amélia, bolsista PNPD, foi 
cancelada, considerando que só teve uma aluna matriculada. Nesse 
sentido, foi sugerido que a mesma trabalhasse com a professora 
Marlene, na disciplina Sociologia II, disciplina obrigatória que tem 35 
alunos matriculados. A secretaria e coordenadora entrará em contato 
com a mesma para proposta; Formação do Colegiado : Considerando a 
alteração da coordenação, foi discutido as representações dos eixos no 
Colegiado. A nova formação contaria com: Maria Aparecida, como 
coordenadora; Ana Luisa, ficou de conversar com o professor Rasia, 
para que se fosse o caso, ela ficaria como titular e ele suplente, para a 
representação do eixo de cultura, comunicação e sociabilidades; 
Marlene, do eixo de gênero, corpo, sexualidade e saúde; Alexandro, do 
eixo de produção e circulação do pensamento social; Pedro Bodê, do 
eixo de Cidadania, violência e migrações; Ricardo, do eixo de instituições 
e poder; Nelson, do eixo de sociedade e política nas democracias 
contemporâneas; Alfio, do eixo de mundo rural e meio ambiente; e, 
Tarcisa, do eixo de trabalho e sociedade....................................................  
..................................................................................................................... 
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, 12 de agosto de 2016. 
 


