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ATA nº 07/17- PPGS  
 

Ata da 1° Reunião Extraordinária do Colegiado Ampli ado do Programa de 
Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 
2017, realizada no dia 06 de outubro 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 Ana Luisa Fayet Sallas, 
Maria Tarcisa Silva Bega, Marlene Tamanini, Mirian Adelman, Monica 
Helena Harrich Goulart da Silva, Simone Meucci, os professores Alexandro 
Dantas Trindade, Alfio Brandenburg, José Miguel Rasia, Nelson Rosário de 
Souza, Pedro Bodê de Souza, Ricardo Costa de Oliveira, Rodrigo Czajka, 
Sidnei Machado, a pesquisadora de pós-doutorado Maria de Los Angeles 
Arias Guevara, além dos discentes Edna Malelly Bravo, Eduardo da Silva, 
Kamille Brescansin Mattar, Rafaela Mascarenhas Rocha, Tabata Soldan e 
Zelia Freiberger.…………………………………………………………………….. 
Num primeiro momento, foram apresentados aos presentes, dois 
professores recém credenciados, Professor Sidnei e Professora Monica 
Goulart da Silva. A reunião foi iniciada com sua pauta única: Informações 
sobre a avaliação da CAPES e retorno do Programa ao  conceito 5 : 
Foram dedicadas palavras de agradecimentos a todos os responsáveis pelo 
resultado positivo do Programa, docentes, discentes e técnicos. A 
professora Maria Aparecida Bridi, coordenadora do Programa, iniciou a 
apresentação relembrando o histórico das avaliações, de quando o 
Programa recebeu nota 5, o retorno ao conceito 4, todo o trabalho realizado, 
o planejamento, e o resultado com o retorno ao conceito 5. Foi dado ênfase 
ao trabalho realizado no relatório no Sistema Sucupira, ao final do 
quadriênio, e a reconhecida contribuição da Pró-Reitoria na qualidade 
deste. Sobre a avaliação, foram apresentados os itens avaliados pelas 
áreas, sendo eles: Proposta do Programa, Corpo Docente, Corpo Discente, 
Produção Intelectual e Inserção Social. Em todos os itens, e subitens 
internos a estes, o Programa foi considerado muito bom. A Proposta do 
Programa foi elogiada pelo Comitê. Um destaque que registramos do item 
Corpo Docente se refere ao número de professores com titulação em 
sociologia/ciências sociais, que está um pouco abaixo (64,7% quando 
deveria ser 70%), mas que não foi considerado como um problema. Quanto 
aos demais parâmetros de avaliação desse item, o Programa se adequa a 
todos (proporção permanentes/colaboradores, tempo de titulação, turmas 
sob responsabilidade de colaboradores, bolsas produtividade, pesquisas 
financiadas, pós-doutorado, orientação na graduação, iniciação científica, 
dentre outros), não havendo concentração nem dependência. Em relação 
ao Corpo Discente, todos os números são muito bons para a área (relação 
discente/docente, relação ingressantes/concluintes, número médio de 
titulação, tempo médio, distribuição média, e produção qualificada). Na 
Produção Intelectual também apresentou índices muito bons, ficando acima 
da média da área, 81% dos docentes com produção qualificada, não 
havendo concentração. O último item, Inserção Social, também foi 
considerado muito bom. O relatório final apresentou um balanço do que 
havia sido planejado e do que realmente foi cumprido desse planejamento, 
o que demonstra a maturidade do Programa. Uma informação da professora 



Ana Luisa Sallas é sobre a produção artística, que para a área de 
Sociologia ainda consta como “não aplicável”. Há o projeto interno para 
reconhecimento de produção artísticas, tal como a área de Antropologia já 
faz. Após a apresentação dos dados, os presentes iniciaram uma breve 
discussão sobre alguns pontos, que serão levados para a reunião maior 
sobre o Planejamento quadrienal do Programa: transição geracional, saída 
e entrada de professores, perspectivas de orientação, o Programa de 
mestrado profissional, dentre outros. O professor José Rasia tomou a 
palavra e apresentou números da área. São 10 programas com nota 5, e 
segundo consta, o nosso Programa está entre os que tem melhores índices. 
Aponta o caso do Iuperj como ilustrativo da mudança de perspectiva da 
avaliação, no qual a produção não se sobressai tanto como na última, agora 
a produção é 40% da nota final. Assim, todos os trabalhos realizados pelo 
Programa são importante, tais como orientação, atividades com a 
graduação, disciplinas, etc. Nesse sentido, é vital um esforço em conjunto 
de Programa e Departamento, considerando a perspectiva de crescimento 
do Programa e da previsão de aposentadorias, o Departamento não pode 
perder vagas. Apresentou informações detalhadas sobre a avaliação do 
qualis livro, além de novas propostas de avaliação. Junto ao tema, foi 
discutido a posição do Programa em relação à Editora da UFPR, que seria 
extremamente estratégica para a produção. A opinião do grupo é que a 
UFPR deveria tratar disso institucionalmente, utilizando recursos do 
Departamento e do Programa para auxiliar e agilizar o fluxo de demandas. 
A professora Tarcisa apresentou a proposta de produzir coletâneas com os 
melhores trabalhos do Seminário de Sociologia e Política, o que foi 
aclamando pelos presentes. A coordenação levará essa discussão para a 
PRPPG, com uma proposta de ação coletiva, por se tratar do interesse de 
todos os programas. A coordenação também levará a discussão sobre as 
vagas de professor e técnico para o Setor de Humanas, esta 
individualmente, por se tratar de assunto somente do Programa de 
Sociologia. Ao falar sobre professores, a comissão de credenciamento e 
avaliação relembrou os critérios para ingresso e permanência no Programa, 
e por votação dos presentes, a comissão será mantida para o ano que vem. 
As recomendações é que os professores antecipem a atualização dos 
lattes, bem como finalizem as notas do primeiro semestre o mais breve 
possível, pensando na avaliação dos bolsistas também. Por último, foi 
falado também sobre os recursos do Programa, que estão sendo utilizados 
desde a liberação em agosto. O auxílio financeiro para discentes agora tem 
o teto de R$1.000,00, mesmo para viagens internacionais. Há a previsão de 
convidados para bancas em outubro ou novembro, e pode-se utilizar o 
recurso para comprar passagens para o início do ano também………………. 
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, 
06 de outubro de 2017. 


