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ATA nº 07/16- PPGS 
 
Ata da 5° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, realizada no dia 23 de 
setembro 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, Nelson Rosário, Pedro Bodê de Moraes, Ricardo Costa de 
Oliveira, as professoras Marlene Tamanini, Maria Tarcisa Bega, além da 
representante discente Mariana Bettega Braunert................................................ 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Informações sobre 
qualificações, defesa, pedidos de prorrogação; 2 – Homologação do resultado 
da Seleção Interna do PDSE; 3 – Últimas alterações do Regimento interno; 4 – 
Edital de apoio a projeto de pesquisa PRPPG/F.A.; 5 – Segundo parecer sobre 
a solicitação de reingresso de Elisa Tkatschuk; 6 – Pareceres dos pedidos de 
pós-doutorado de Maria Marcê Moliani e Michele Arend; 7 – Solicitações de 
validação de créditos para o doutorado; 8 – Pedidos de pós-doutorado de 
Everson Nauroski e Ileizi Fiorelli; 9 – Informações sobre recursos financeiros do 
Programa, valores e prazos; 10 – Demanda dos discentes de doutorado em 
relação a bolsa e vínculo; 11 – Solicitação de flexibilização de 30 horas da 
secretaria; 12 – Outros.......................................................................................... 
A professora Maria Aparecida tomou a palavra, iniciando a reunião, com os 
pontos de pauta: 1 – Informações sobre qualificações, defesa, pedido s de 
prorrogação : Foi apresentado aos presentes o quadro com as previsões de 
qualificação, muitas já confirmadas para outubro, considerando a discussão da 
última reunião. Em relação aos discentes ou orientadores que não enviaram 
informações ou previsão, a secretaria entrará em contato primeiro com o 
orientador ou orientadora, sinalizando que enviará carta formal ao discente 
cobrando uma previsão para a realização da qualificação, são estes: Cyro 
Correa Junior, Marília Lauther, Guido Mejias Rojas, Tamara Zazera, Francisco 
Chagas e Violeta Caldeira. Alguns pedidos formais de prorrogação de prazo 
foram enviados para a secretaria, são eles: Lucas Carvalho, para novembro; 
Marcela Lino, para novembro; Roseli Bregantin, para dezembro. Foram lidas as 
cartas e ouvidas as orientadoras com as justificativas. Além destes pedidos de 
prorrogação há também a informação do professor Alfio, de que seus 
orientandos não conseguirão defender até outubro, provavelmente só em 
dezembro, mas que não possuem bolsa. O Colegiado concorda que os 
parâmetros não podem ser os mesmos entre alunos bolsistas, que devem 
concluir em 24 meses, e não bolsistas, que podem concluir em 30 meses, 
assim, ficam aprovados os pedidos de prorrogação. Por último, a aluna 
Andressa Ignácio, que tinha defesa prevista para o final de setembro, informou 
a secretaria que está concluindo o texto e a previsão de defesa passa para a 
primeira quinzena de outubro. Aprovado pelo Colegiado. 2 – Homologação do 
resultado da Seleção Interna do PDSE : A professora Marlene, presidente da 
comissão de avaliação interna para o PDSE, apresentou o resultado. Foram 
quatro discentes inscritos, os critérios foram, além da averiguação da 
documentação, o tempo para conclusão e a produção nos últimos anos. A 
classificação ficou da seguinte maneira: 1º lugar Ana Paula Ferreira D’Avila, 2º 



lugar Neli Gomes da Rocha, 3º lugar Edson Rodolfo Garrido Motta, 4º lugar 
Rafael José Ramos Silva. As duas primeira colocadas foram aprovadas com 
seis meses de bolsa, e os dois últimos ficam na espera de uma possível cota 
suplementar, oriunda do remanejamento de cotas da PRPPG, com seis meses 
para cada um. Homologado pelo Colegiado. A secretaria enviará estas 
informações para a PRPPG na semana que vem. Após a homologação, foi lido 
a carta com a informação da aluna Claudia Gordillo Aldana, que também tinha 
interesse em fazer doutorado sanduíche na Inglaterra, porém não conseguiu 
atender ao prazo estipulado no edital de seleção interna. A mesma pede que o 
pedido seja avaliado no caso de surgir uma segunda cota de bolsa PDSE. O 
Colegiado guarda o registro da solicitação, e sugere também que a mesma 
procure por outros editais de fomento, inclusive dos países da Europa que 
financiam a ida de alunos para o país, como a Erasmus Mundus, por exemplo. 
3 – Últimas alterações do Regimento interno : Após reunião com a PRPPG, 
a coordenadora e o secretário anotaram várias sugestões da PRPPG de 
alterações da última versão do Regimento Interno. Foram apresentadas essas 
sugestões, discutidas, corrigidas e adaptadas, até o texto final acordado por 
todos. Fica homologado o novo Regimento Interno do Programa, que será 
publicado pela secretaria, após retorno do processo administrativo que 
discorria sobre estas alterações (sob n.º 23075/138767/2016-16), da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 4 – Edital de apoio a projeto de 
pesquisa PRPPG/F.A. : Conforme informado anteriormente aos docentes, a 
PRPPG lançou o edital universal de projetos para Pós-graduação, através da 
chamada pública 09/2016/FA. Trata-se de edital de fomento à pesquisa, que 
pode financiar até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e atender aos grupos das 
linhas de pesquisa do Programa. Todavia, o prazo para solicitação é até 30 de 
setembro. A professora Marlene Tamanini se dispõe a coordenar o projeto, o 
que foi aprovado pelo Colegiado. Inicialmente seria um projeto interdisciplinar, 
atendendo aos eixos de gênero, trabalho, ruralidades e políticas públicas. Ficou 
acordado entre os presentes, que todos que tiverem interesse em participar do 
projeto deverão enviar suas informações e dados até terça-feira para a 
professora Marlene, que fará o preenchimento dos formulários e planilha para 
enviar a Pró-Reitoria. 5 – Segundo parecer sobre a solicitação de 
reingresso de Elisa Tkatschuk : Na reunião de 22 de junho, a professora 
Tarcisa foi nomeada pelo Colegiado para dar o segundo parecer do pedido de 
reingresso de Elisa Tkatschuk. O primeiro parecer já havia sido redigido pela 
professora Marlene, em maio. Agora, de posse dos dois pareceres, o 
Colegiado discutiu o pedido. De acordo com as pareceristas, o trabalho não 
apresenta as condições necessárias exigidas em uma dissertação de 
mestrado. Desse modo, o Colegiado indefere o pedido de reingresso da 
mesma. Os pareceres ficarão arquivados na secretaria para consulta e a 
interessada será informada pela secretaria. 6 – Pareceres dos pedidos de 
pós-doutorado de Maria Marcê Moliani e Michele Aren d: Em relação aos 
pedidos de pós-doutorado recebidos pelo Colegiado na última reunião, foi 
apresentado pela Comissão, formada pelos professores Rasia e Ricardo, o 
parecer favorável ao pedido de Michele Arend, que será supervisionada pelo 
Professor Rasia. Em relação à candidata Maria Marcê Moliani, ainda segundo o 
professor Rasia, membro da comissão, esta desistiu do pedido de ingresso, 
uma vez que não teve liberação de sua instituição para o estágio pós-doutoral. 
Resultados homologados pelo Colegiado. 7 – Solicitações de validação de 
créditos para o doutorado : As alunas Rosilene Komarcheski e Claudia 
Gordillo apresentaram a comprovação de disciplina realizada nos programas 
de Meio Ambiente e desenvolvimento e Ciência Política, respectivamente. 
Ambas aprovadas pelo Colegiado. O professor Alfio apresentou parecer 
favorável a validação de créditos do mestrado para o doutorado dos alunos 



Edson Garrido Motta e Kaue Pessoa, recebidos na última reunião. Aprovado 
pelo Colegiado. Por último, foi recebido o pedido de validação de créditos de 
Tarcila Kuhn. O mesmo será avaliado pelo orientador para a próxima reunião. 8 
– Pedidos de pós-doutorado de Everson Nauroski e Il eizi Fiorelli : A 
secretaria recebeu dois pedidos de pós-doutorado, os candidatos são Everson 
Nauroski e Ileizi Fiorelli. Os documentos estão de acordo com a resolução, 
então para analisar os pedidos o Colegiado nomeia os professores Alexandro 
Trindade e Maria Aparecida para as comissões. O parecer será apresentado na 
próxima reunião. 9 – Informações sobre recursos financeiros do Progr ama, 
valores e prazos : Assim como na última reunião, foi apresentado aos 
presentes o saldo do PROAP atualizado, porém com a novidade do Aditivo de 
Concessão, recebido pelo Programa na última terça-feira, no valor de 
R$22.258,10. Desse recurso é possível comprar passagens para bancas que já 
estejam agendadas para janeiro e fevereiro, e também pagar auxílio financeiro 
para alunos que já tenham viajado, como reembolso. O Colegiado discutiu 
sobre as possíveis demandas até o final do ano e decidiu financiar, em ordem 
de prioridade, viagens de professores para eventos, convidados que sejam 
solicitados para bancas de qualificação e, por último, auxílio para alunos que 
tenham os comprovantes necessários. A secretaria enviará email com a 
informação para todos os docentes e discentes. 10 – Demanda dos discentes 
de doutorado em relação a bolsa e vínculo : A pedido do discentes de 
doutorado bolsistas, a representante Mariana levou ao colegiado carta com 
solicitação de revisão da política do Programa em relação AA não 
permissividade de acúmulo de bolsa com outra atividade remunerada. Para tal, 
apontaram alguns dispositivos na legislação que permitem tal acúmulo. Após 
discussão, o Colegiado afirma que entende os argumentos, e que mantém o 
impedimento de acúmulo no momento da implementação da bolsa, ou seja, 
não pode ter vínculo para assumir bolsa, porém, é possível que a comissão de 
bolsas aprove um eventual vínculo, dentro dos parâmetros permissíveis da 
CAPES, para aqueles que solicitem formalmente. 11 – Solicitação de 
flexibilização de 30 horas da secretaria : O secretário informa a intenção de 
solicitar a flexibilização para 30 horas, em conjunto com o secretário do 
departamento de sociologia e com a secretária do Programa de pós da Ciência 
Política. Assim, o atendimento ao público geral dessas três unidades seria feito 
por doze horas, pelos três, das 08:00 às 20:00. O secretário assumiria o horário 
das 14:00 às 20:00. O colegiado está de acordo. 12 – Informação/solicitação 
de professor visitante: A professora Marlene Tamanini relembrou aos 
presentes de um pedido realizado há alguns anos, sobre a vinda da professora 
Maria de Los Angeles Arias Guevara, da Universidade de Holguin, como 
Professora Visitante. Na época, apesar da aprovação do Colegiado, a 
professora acabou não vindo, pois foi contemplada com bolsa CAPES para 
vinda em outra universidade. O período da bolsa dela está no fim, e renova-se 
assim a possibilidade de trazê-la para o nosso Programa. Foi lembrado que a 
professora trata de assuntos tanto na área de Gênero quanto na de Rural, duas 
áreas que estão com apenas um docente no momento. A produção da docente 
está dentro dos parâmetros solicitados para os demais professores do 
programa, assim, o Colegiado aprova mais uma vez a vinda da professora 
Maria de Los Angeles Guevara, como Professora Visitante. A professora 
Marlene entrará em contato com a PRPPG para instruções de como solicitar ou 
concorrer à bolsa institucional da UFPR. 12 – Outros : Não foi levantado mais 
nenhum assunto.................................................................................................... 
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, 23 
de setembro de 2016. 


