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ATA nº 06/17- PPGS  
 

Ata da 6° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no dia 22 
de setembro de 2017, às quatorze 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 Maria Tarcisa Silva Bega, Marlene Tamanini, os 
professores Alexandro Dantas Trindade, José Miguel Rasia, além da 
representante discente Edna Malelly Bravo……………………………………... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Informação sobre 
reunião com a Direção do Setor sobre a vaga de técnico-administrativo; 2 – 
Informação sobre o indeferimento de solicitação da discente desligada, 
Xênia Mello; 3 – Troca de orientação de Ramiro Garcia; 4 – Solicitação de 
prorrogação de prazo de defesa de Anelise Montanes Alcântara; 5 – 
Prorrogação de prazo de qualificação de Carolina Pátaro; 6 – Prorrogação 
do afastamento de Aline Pinheiro; 7 – Solicitação de validação de créditos 
para o doutorado; 8 – Apreciação da justificativa de depósito antigo; 9 – 
Outros: Informação sobre qualificação; Informações sobre o Seminário de 
Sociologia e Política. Antes de iniciar com os itens de pauta, foi informado 
aos presentes que o resultado da avaliação da CAPES foi divulgado na 
quarta-feira, dia 20/09, e o Programa voltou ao conceito 5. A Coordenação 
está preparando uma reunião ampliada para apresentar o resultado da 
avaliação de forma mais detalhada para todos, docentes e discentes. Os 
presentes manifestaram palavras de agradecimento as coordenações do 
último quadriênio, para a secretaria e para todo o coletivo do programa pelo 
resultado alcançado. Após, a professora Maria Aparecida tomou a palavra, 
iniciando os pontos de pauta: 1 – Informação sobre reunião com a 
Direção do Setor sobre a vaga de técnico-administra tivo : foi informado 
para os presentes sobre reunião com a Direção do Setor, sobre a vaga de 
técnico-administrativo da secretaria do Programa. Recordando, o Colegiado 
já havia se pronunciado que não teria como ceder a vaga, conforme 
solicitado por aquele setor. Todavia o Setor comunicou a coordenadora, 
durante a reunião, que a vaga seria passada para o Departamento de 
Ciência Política, que está sem funcionário na secretaria. Lida a carta da 
diretora do Setor, o Colegiado manifestou seu desagrado em relação a 
decisão, pois se sente prejudicado duplamente, pois perde a vaga e ainda 
tendo o custo do estágio. O Colegiado entende que para minimizar o dano, 
o Setor deveria pelo menos custear esse valor, e nesse sentido, solicita a 
coordenação que comunique essa manifestação à Direção do Setor. 2 – 
Informação sobre o indeferimento de solicitação da discente desligada, 
Xênia Mello : relembrando aos presentes, a discente Xênia Mello havia sido 
desligada na reunião de 11 de agosto. Na semana seguinte, em 18 de 
agosto, a mesma entra com pedido de trancamento para tratamento de 
saúde. O Programa buscou orientação junto a Procuradoria Jurídica da 
UFPR, dada a natureza do pedido. A procuradoria orientou que o pedido da 
discente já havia perdido objeto, inclusive, o fato de a mesma ter duas 
reprovações em seu histórico já cancelaria sua matrícula no Programa, de 
acordo com o Regimento Interno e a Resolução 65/09. Assim, o pedido foi 
indeferido pela coordenação. O Colegiado está de acordo. 3 – Troca de 



orientação de Ramiro Garcia : A solicitação de troca de orientação do 
aluno Ramiro Garcia, que estava com o professor Alexandro Dantas e 
passa a ser orientado pela professora Simone Meucci, todos estão de 
acordo com a troca, motivada pelo objeto da dissertação. Homologado pelo 
Colegiado. 4 – Solicitação de prorrogação de prazo de defesa d e 
Anelise Montanes Alcântara : A aluna Anelise Montañes Alcântara, 
orientanda da professora Marlene Tamanini, tinha prazo para defesa até 
setembro. Solicita prorrogação até o dia 20 de novembro, e justifica o 
pedido por carta, que foi lida aos presentes. O Colegiado está de acordo 
com a justifica e concede a prorrogação. A aluna será comunicada pela 
secretaria sobre o deferimento do pedido. 5 – Prorrogação de prazo de 
qualificação de Carolina Pátaro : A aluna Carolina Pátaro, orientanda da 
professora Miriam Adelman, da turma de doutorado de 2014 está no prazo 
de sua qualificação. Solicita prorrogação deste prazo pois está fazendo 
tratamento de saúde, apresentando documentos médicos comprobatórios. 
O pedido é de prorrogação por quatro meses, o que implicaria em qualificar 
em janeiro, ainda com a proposta de defender em março. O Colegiado está 
de acordo com o pedido, mantém os documentos apresentados pela aluna 
para registro do tratamento de saúde. A aluna será comunicada pela 
professora Marlene Tamanini, aprovado pelo Colegiado. 6 – Prorrogação 
do afastamento de Aline Pinheiro:  A aluna Aline Pinheiro teve 
afastamento aprovado em 12 de maio de 2017, pelo período de quatro 
meses. Solicita agora prorrogação do mesmo por mais dois meses, 
conforme recomendação de sua psicóloga. Analisando os documentos, o 
Colegiado está de acordo apenas com atestado médico que solicita o 
afastamento de atividades acadêmicas por 30 dias a partir de 29 de agosto, 
o que implicaria no retorno da mesma a partir de 29 de setembro. A aluna 
será informada pela secretaria sobre o indeferimento do pedido de mais 
dois meses de afastamento, e de retorno a partir de 29 de setembro. Ainda 
nesse tema, o Colegiado solicita que a coordenação peça orientação na 
procuradoria jurídica e a PRAE em relação ao que o Programa pode 
solicitar de alunos que pedem afastamento, algo como perícia ou similar. 7 
– Solicitações de validação de créditos para o dout orado: O Colegiado 
recebeu o parecer dos pedido de validação de créditos de Rafaela 
Mascarenhas Rocha e José Joaquim Franze, avaliados pelos seus 
orientadores, que aprovaram a validação de 04 créditos para cada. Deferido 
pelo Colegiado.  Além destes, o Colegiado recebe os pedidos de validação 
de Camila Rezende, Christian Britto, Natalia Granato, Renata Giacometti, 
Roseli Barbosa, Silvana Silva, que serão enviados para os seus orientadores 
para avaliação. Outro pedido foi o de Regiane Fonini, que realizou 
disciplina neste Programa, como aluna externa, no ano de 2011. Como já 
faz mais de cinco anos da disciplina, e conforme o disposto no art. 24, § 3, 
da Resolução 65/09, o pedido foi indeferido. 8 – Apreciação da 
justificativa de depósito antigo : Conforme discutido na última reunião, o 
egresso Ricardo Sabbag enviou para a secretaria carta justificativa do 
atraso no depósito final da dissertação. O orientador da época, o professor 
Nelson Rosário de Souza, subscreveu a justificativa, dando ciência e acordo 
sobre o caso. Lida a carta aos presentes, a justificativa foi considerada 
insuficiente pelo Colegiado. Este sugere à coordenação que peça 
orientação para a procuradoria jurídica da UFPR sobre a situação, se o 
Programa pode indeferir uma solicitação de diploma, considerando que o 
egresso descumpriu item da resolução vigente na época, que determina o 



depósito em até 60 dias após a defesa. 9 – Outros : i) Informação sobre 
qualificação : O professor Marcio de Oliveira enviou informação para a 
secretaria de que sua orientanda Priscila Costa qualificará em novembro. O 
Colegiado está de acordo. ii) Informações sobre o Seminário de 
Sociologia e Política : A professora Maria Tarcisa Bega informou aos 
presentes sobre o andamento da organização do Seminário de Sociologia e 
Política de 2018. Já foi solicitado financiamento pelo Edital da CAPES, 
porém o CNPq ainda não abriu edital, então há preocupação em relação 
aos recursos, é preciso pensar na possibilidade de solicitar fomento em 
outras instituições, como Itaipu ou F.A. Sobre a comissão, foi solicitado aos 
orientadores que tem orientandos na comissão de que alertem para a 
presença dos mesmos sobre a participação nas reuniões. Informado 
também sobre os problemas com os anais do 8º seminário, assim, é preciso 
uma maior atenção dos coordenadores de GT para averiguar os artigos e 
papers antes de enviá-los para os anais…………………………………………. 
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, 
22 de setembro de 2017. 


