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ATA nº 07/15- PPGS 
 

Ata da 5° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2015, realizada no dia 02 
de outubro 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 Alexandro Dantas Trindade, 
Ricardo Oliveira, as professoras Maria Aparecida Bridi, Marlene Tamanini, 
além das representantes discentes Mariana Correa de Azevedo e Tatiane 
de Almeida Berdusco ....................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Pedidos de 
Prorrogação de qualificação de mestrado; 2 – Pedidos de prorrogação de 
qualificação de doutorado; 3 – Situação das qualificações 2015; 4 – 
Procedimento de reingresso com tese pronta 5 – Troca de orientação de 
Juvenal Torres Dominguez; 6 – Coorientações; 7 – Outros: Informações 
SIGA, SUCUPIRA e Processo Seletivo 2016. A professora Ana Luisa tomou 
a palavra, apresentando a nova representante discente do Mestrado para o 
Colegiado, Tatiane Salete de Almeida Berdusco, e após deu-se início à 
reunião: 1 – Pedidos de Prorrogação de qualificação de mestr ado: 
Foram seis alunos entrando com pedido de prorrogação, todos com o 
acordo de seus orientadores. São eles: Andressa Ignacio da Silva, Jules 
Ventura da Silva, Juliana Paola Rosales Luna, Marcio Cubiak, Nelson 
Bucker e Paula Assis. Foram lidos os pedidos, e fica registrado que a 
qualificação de Juliana Paola Rosales será no dia 05/10, próxima segunda, 
mesmo assim entendeu-se que devia formalizar o pedido de prorrogação; 
Jules Ventura da Silva está com a qualificação prevista para 16/10. Todos 
os pedidos foram aprovados para o final de outubro, os alunos serão 
informados pela secretaria. Homologado pelo Colegiado. 2 – Pedidos de 
prorrogação de qualificação de doutorado:  Foram dois pedidos de 
prorrogação de alunos do doutorado. A turma de doutorado já havia 
recebido uma prorrogação geral para o fim de setembro, com a informação 
de que não seria mais permitido a prorrogação, todavia, a professora 
Luciana Veiga escreveu para a Coordenação, justificando que o trabalho da 
aluna Sandra Mara Avi dos Santos precisa de mais três meses para 
qualificação e que isso não acarretará atraso na defesa. O aluno Nei 
Ricardo de Souza entrou com o pedido de prorrogação de três meses 
também, o qual foi dado ciência pelo seu orientador, o professor Rasia. O 
professor Rasia complementou com adendo por e-mail, informando que o 
trabalho realmente está aquém do que se espera numa qualificação e que 
se o Colegiado entender que é possível a prorrogação, utilizando dos 
moldes que aplicarem aos outros alunos tão somente. O assunto se 
entrelaça com o próximo tópico, sobre o procedimento de reingresso, nesse 
sentido foram aprovadas as duas solicitações. Os alunos serão informados 
pela secretaria. Homologado pelo Colegiado. 3 – Situação das 
qualificações 2015:  Informado aos presentes que, dado alguns ajustes de 
agenda e de banca, na semana que vem serão realizadas as qualificações 
de Douglas Padilha (dia 05), Leide Sanches (dia 07), Marcelo Marcelino (dia 
08) e Vanderlei Hermes (dia 09). Relembrado que as alunas Luara 



Stollmeier, Rafaela Mascarenhas e o aluno Ricardo Pereira já tiveram seus 
pedidos de prorrogação deferidos na última reunião e qualificarão em 
outubro, além da aluna Vanessa Prateano que qualificará em novembro. 4 – 
Procedimento de reingresso com dissertação/tese pro nta : A professora 
Ana Luisa relatou as informações recebidas em sua reunião com o Pró-
Reitor, Professor Edilson Silveira, na qual foi discutido o procedimento de 
reingresso com dissertação/tese pronta, que não se adequava ao novo 
sistema de Gestão da Pós-graduação (o SIGA) e impedia o ingresso efetivo 
do PGSOCIO nesse sistema. Segundo o Pró-Reitor, não é previsto na 
Resolução 65/09 qualquer procedimento de religamento de aluno desligado 
que não seja por processo seletivo. Apesar de institucionalizado em nosso 
Programa, não há respaldo legal para tal procedimento. Considerou-se 
ainda os índices do Programa, uma vez que o aluno é desligado isso já 
impacta negativamente, e no relatório ficará constando, para fins de cálculo, 
aluno sem tese defendida. O fato de realizar o religamento só para defesa 
até pode constar como mais uma titulação, porém a informação que 
aparecerá no tempo de titulação média torna-se falso, pois haverá um 
registro de aluno que ingressou e após dois ou três meses realizou a 
defesa. Segundo ele, é melhor que o Programa tenha menos alunos 
desligados, talvez avaliando possíveis prorrogações com mais cuidado, 
apesar de ficar um tempo de titulação média maior, do que apresentar 
dados enviesados. Uma vez que nos últimos dois anos houve três 
religamentos, a Coordenação preparará um texto explicativo para incluir na 
Plataforma SUCUPIRA, no campo observações, justificando o religamento 
de um doutorando em 2013 e dois doutorandos em 2014; dados estes que 
já distorcem o tempo médio de titulação para 45 meses. A próxima reunião 
do Colegiado trará como ponto de pauta a proposta de retirada do art. 43 do 
Regimento Interno, que prevê o procedimento. Também será enviado e-mail 
informativo para todo o corpo docente, para que todos se posicionem 
antecipadamente para a próxima reunião. 5 – Troca de orientação de 
Juvenal Torres Dominguez: Foi apresentada aos presentes a solicitação 
de alteração de orientação do aluno Juvenal Torres Dominguez, que 
passaria da professora Maria Tarcisa Bega para a professora Ana Luisa 
Sallas, que já vem orientando o aluno durante o afastamento da professora 
Tarcisa. Deferido pelo Colegiado. 6 – Coorientações: Dois pedidos de 
coorientação: a aluna Kelly Mendonça, orientanda da professora Ana Luisa, 
passaria a ser orientada também pela professora Miriam, e a aluna 
Samanta Martinelli, orientanda da professora Maria Aparecida Bridi, 
passaria a ser orientada também pela professora Marcia de Paula Leite, da 
UNICAMP. Ambos deferidos pelo Colegiado. 7 – Outros: Informado aos 
presentes que o Programa foi inserido pela PRPPG no sistema SIGA. Como 
citado anteriormente, o que vinha impedindo esse acesso definitivo era o 
procedimento de reingresso. Uma vez ingresso, a secretaria fará os últimos 
ajustes na semana que vem e, na sequencia, professores e alunos 
receberão seus logins e senhas. Informado também que a CAPES abriu a 
possiblidade de correção dos anos 2013 e 2014 na Plataforma SUCUPIRA 
e, nesse sentido, a secretaria entrará em contato com os professores para 
eventual confirmação de produção ou de outras informações durante os 
meses de outubro e novembro. Após essas correções, será iniciada a coleta 
da produção de 2015, portanto é necessários que todos atualizem seus 
lattes até lá. Por último, relembrado aos presentes que as inscrições do 
processo seletivo terminam na semana que vem, no dia 09/10. A 
homologação das inscrições será feita até o dia 19/10. As bancas são, para 



o mestrado: Alexandro, Alfio e Ricardo (Marlene como suplente), e 
doutorado: Miriam, Pedro e Simone................................................................. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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, 02 de 
outubro de 2015. 


