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ATA nº 08/16- PPGS 
 
Ata da 6° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, realizada no dia 21 de 
outubro de 2016, às dezesseis horas na sala 904, 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, Alfio Brandenburg, Nelson 
Rosário, Ricardo Costa de Oliveira, as professoras Marlene Tamanini, Maria 
Tarcisa Bega, Ana Luisa Fayet Sallas, além dos representantes discentes 
Marco Aurélio Barbosa e Mariana Bettega Braunert............................................. 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Homologação das 
inscrições do processo seletivo – Mestrado e Doutorado; 2 – Informações do 
ProfSocio; 3 – Disciplinas do 1º semestre de 2017; 4 – Resultado dos pedidos 
de Pós-Doutorado; 5 – Pedido de pós-doutorado de Corina Alessandra Carril 
Ribeiro; 6 – Pedidos de validação de créditos em disciplinas para o doutorado; 
7 – Pedidos de validação de certificado de suficiência em Espanhol como 
língua estrangeira; 8 – Solicitação de Solange Kurpiel; 9 – Informação sobre 
qualificação de Violeta Sarti Caldeira; 10 – Qualificações e defesa; 12 – Outros. 
A professora Maria Aparecida tomou a palavra, iniciando a reunião, com os 
pontos de pauta: 1 – Homologação das inscrições do processo seletivo  – 
Mestrado e Doutorado : O Presidente da comissão do Doutorado, professor 
Alfio Brandenburg, informou que, após verificação da documentação recebida 
através do sistema SIGA, todos os candidatos tiveram suas inscrições 
deferidas, num total de 31 inscritos, conforme segue: Ana Christina Duarte 
Pires, Ana Maria Silvello Pereira, Andre Kron Marques Zapani, Camila Ribeiro 
de Almeida Rezende, Cleverson de Oliveira, Daniel Dias Ângelo, Dianine 
Censon Lopes, Élson Ferreira de Araújo, Gisele Ferreira Kravicz, Igor 
Alexandre Silva Bueno, Isabela Maria Marassi Rubira, Jorge Rafael Ramirez 
Shupingahua, Jose Joaquim Franze, Luciano Ferreira Rodrigues Filho, Marcelo 
Adriano Martins, Marcelo Gonçalves Marcelino, Mirian Cristina Lopes, Nádia 
Luzia Balestrin, Natália Cristina Granato, Nei Ricardo de Souza, Pedro 
Francisco Marchioro, Rafaela Mascarenhas Rocha, Renata Brockelt 
Giacometti, Roseli Bregantin Barbosa, Sérgio Gini, Silvana Aparecida da Silva, 
Tautê Frederico Gallardo Marciel de Oliveira, Thaís Cristina Schneider, Thiago 
Bicudo Castro, Vanessa Cristhina Zorek Daniel, Vivian Maria Reksua. Após, a 
Presidente da comissão do Mestrado, professora Maria Tarcisa Silva Bega, 
informou que, das 51 inscrições recebidas, 49 foram homologadas pela 
Comissão, conforme segue: Adineia Maria Kreine de Carvalho Vargas, 
Alessandro Beretta, Alexandre Pilan Zanoni, Alexandro Kichileski, Álvaro 
Fernandes Sotarelli, André Fabrício de Souza, Ariane Woehl, Aurea Teixeira da 
Silva Ribeiro da Rosa, Bárbara Backes Ferreira, Carulina Mendonça Fialho, 
Danilo Ferraz de Oliveira Ogama, Eduardo da Silva, Eliana Ferreira de Mattos, 
Elias Ariel de Souza, Elita Isabella Morais Dorvillé de Araújo, Emilio Romanini 
Netto, Fagner de Carvalho Rodrigues, Felipe Vinícius de Andrade, Fernanda 
Ribas Bohler, Franklin David Silva, Gisella Chanan, Heloisa Cristina Monteiro 
Nascimento Borges Blanchet, Jamyle Noilthalene Sadoski de Souza, Jessica 
de Carvalho Machado Pinheiro, Kamille Brescansin Mattar, Luiz Henrique 
Borges, Marcelo Alaberto de Oliveira, Marcelo Darlan de Oliveira, Marcos Lucio 



Senhuk, Mariana Pereira Bastos Hamm, Mario Cesar Dalla Bona, Martiane 
Ferreira de Melo, Michelle de Paula Pupo, Natália Luiza de Souza, Nelson 
Alves Bucker Junior, Paula Andrea Quintero Espinsa, Paulo Eduardo Araujo 
Antonechen, Priscila Cristina dos Santos, Raissa Barquete Caramanico, Raissa 
Mariana da Silva Rosa, Robson Rodrigues de Lima, Rosane Siliprandi, Sandra 
Regina Cardinale, Solange de Lima, Thayan Gomes da Silva, Thays Carvalho 
Cesar, Vanessa Porto Alves, Waleiska Emília Fernandes Figueiras, Willian 
Carneiro Bianeck. A candidata Glória Estevinho teve sua inscrição indeferida 
por não ter atendido a alínea ‘f’ do Edital, e informar o nome no projeto. A 
candidata Thais Marcelino Cunha, teve sua inscrição indeferida por não ter 
atendido a alínea e, não enviado o documento currículo Lattes. Inscrições 
homologadas pelo Colegiado. 2 – Informações do ProfSocio : O nosso 
programa foi comunicado sobre o calendário inicialmente acordado do 
ProfSocio que  foi alterado, e que a previsão da primeira turma é para 2018. 
Isso se deve à reestruturação da Fundação Joaquim Nabuco. Informado 
também que a situação já foi comunicada, em reunião realizada entre 12 e 14 
de setembro, na UFRGS, à Sociedade Brasileira de Sociologia e à 
Universidade Estadual de Londrina, que são as outras instituições 
responsáveis pela proposta à CAPES. 3 – Disciplinas do 1º semestre de 
2017: O quadro de disciplinas obrigatórias para o semestre que vem está 
completo, sendo o professor Marcio de Oliveira responsável por Sociologia I, o 
professor Rodrigo Czajka responsável por Métodos e técnicas de pesquisa, e a 
professora Marlene Tamanini responsável pela disciplina de Epistemologia. 
Além destas, A professora Ana Luisa informou que ministrará o Seminário 
Avançado. Em relação às disciplinas optativas, já informaram que ministrarão 
disciplinas: a professora Maria Aparecida Bridi, com disciplina da linha de 
trabalho; a professora Miriam Adelman, disciplina na pós de letras; professor 
Wanderley Marchi Junior, disciplinas na pós de Educação Física. A secretaria 
entrará em contato com os demais professores para fechar o quadro de 
optativas. 4 – Resultado dos pedidos de Pós-Doutorado : Em relação aos 
pedidos de pós-doutorado recebidos pelo Colegiado na última reunião, foi 
apresentado pela Comissão, formada pela professora Maria Aparecida Bridi e 
pelo professor Alexandro Trindade, o parecer favorável ao pedido de Everson 
Araujo Nauroski, que será supervisionado pela Professora Maria Aparecida 
Bridi. Em relação à candidata Ileizi Fiorelli, segundo o professor Alexandro 
Trindade, membro da comissão, esta desistiu do pedido de ingresso. 
Resultados homologados pelo Colegiado. 5 – Pedido de pós-doutorado de 
Corina Alessandra Carril Ribeiro : Apresentado novo pedido de pós-
doutorado, da candidata Corina Alessandra Carril Ribeiro. Os documentos 
estão de acordo com a resolução, então para analisar o pedido o Colegiado 
nomeia as professoras Maria Tarcisa Silva Bega e Ana Luisa Fayet Sallas. O 
parecer será apresentado na próxima reunião. Aproveitando o tema do Pós-
doutorado, o Programa preparou o documento Regulamento do Pós-doc, com 
as regras e obrigações dos candidatos, além do termo de compromisso para 
estes. Lido aos presentes, corrigido em um ponto, foi aprovado pelo Colegiado. 
6 – Pedidos de validação de créditos em disciplinas  para o doutorado : A 
solicitação de validação de créditos em disciplina de Tarcila Kuhn Alves de 
Paula foi aprovada pelo seu orientador, Professor Alfio Brandenburg, para uma 
disciplina optativa, deferido pelo Colegiado. A aluna Claudia Solanlle Gordillo 
apresentou os comprovantes de disciplinas realizadas na UNICAMP, deferido 
pelo Colegiado. O pedido de validação de disciplina do aluno Roberto Jardim 
solicita a validação da disciplina Sociologia II, a qual, de acordo com o currículo 
do doutorado, não precisa fazer, uma vez que é mestre pelo Programa. A 
disciplina possível de validar de seu histórico é a optativa Imigração e 
Sociedade. A secretaria entrará em contato com o aluno para que ele corrija a 



solicitação. 7 – Pedidos de validação de certificado de suficiên cia em 
Espanhol como língua estrangeira : Os alunos Marcelo Bordin, do doutorado, 
e Walter Luiz Mauch, do mestrado, pediram a validação do certificado de 
suficiência em espanhol como língua estrangeira, tal solicitação com base no 
Regimento Interno do Programa (Art.16, parágrafo 1º, alínea ‘c’). Foi lembrado 
que desde o edital do processo seletivo em 2013, ingresso em 2014, que o 
espanhol já não figura como uma das línguas opcionais para suficiência em 
língua estrangeira. Apesar disso, o  Regimento Interno só foi atualizado este 
ano. Em consulta feita à PRPPG, antes da reunião, o Programa recebeu a 
informação de que o Edital do processo seletivo tem força de lei, pois os alunos 
ingressaram no curso sabendo que as línguas estrangeiras aceitas no 
Programa são francês e inglês. Assim, o Colegiado indefere o pedido. Os 
alunos serão comunicados pela secretaria. 8 – Solicitação de Solange 
Kurpiel : a aluna de co-tutela Solange Kurpiel entrou em contato com a 
secretaria, pois precisa de assinaturas do orientador, da coordenação e da 
Reitoria, em seu pedido de prorrogação de prazo na Universidade de Lyon. Foi 
explicado aos presentes que o prazo do doutorado da instituição francesa é de 
03 anos, prorrogáveis para até 06 anos. A aluna ingressou no doutorado na 
França em 2013, e iniciou sua co-tutela em 2014, assim, o prazo da UFPR é 
2018. O pedido de prorrogação na França não altera seu prazo aqui na UFPR, 
mas é preciso das assinaturas para ciência e acordo de nossa instituição. O 
Colegiado aprova o pedido, o documento será assinado pelo professor Nelson 
Rosário de Souza, orientador, pela professora Maria Aparecida Bridi, 
coordenadora, e a secretaria enviará o documento ao  gabinete do Reitor, 
solicitando a assinatura do mesmo. 9 – Informação sobre qualificação de 
Violeta Sarti Caldeira : a aluna do doutorado Violeta Sarti Caldeira, da turma 
de 2013, enviou informação à secretaria sobre o atraso de sua qualificação, 
anexando a informação atestado médico, que comprova que vem tendo 
acompanhamento psiquiátrico desde janeiro de 2015. O pedido é para que 
possa qualificar em 15/12. Deferido pelo Colegiado. 10 – Qualificações e 
defesa : Até o momento foram realizadas 18 qualificações das 30 previstas 
para este semestre. Há mais quatro confirmadas (Tamara Resendo, Viviane 
Vidal, Thays Monticelli e Lucas Carvalho), além da prorrogação concedida 
(tópico anterior). Faltam confirmações de: Cyro Correa Junior, Marilia Lauther, 
Derivan Britto, Juliano Bagatin, Marcela Lino, Roseli Barbosa, Francisco 
Chagas. O professor Nelson relatou o caso de Francisco Chagas, do 
doutorado, que ainda não havia completado o campo, mas como o prazo de 
qualificação já estava expirado, tentava marcar a qualificação com um trabalho 
bastante incompleto. Foi sugerido para que o mesmo desse até a segunda 
semana de novembro para que o aluno entregue a versão da qualificação ao 
orientador, e este dirá se o mesmo pode ser levado para qualificação, em 
dezembro. Deferido pelo Colegiado. Em relação a defesa de Andressa Ignácio 
da Silva, prevista inicialmente para setembro, a secretaria recebeu a 
informação de que a aluna depositaria sua dissertação ainda esta semana. O 
colegiado sugere que a secretaria entre em contato com a orientadora, Miriam 
Adelman, para ver a situação da mesma. 12 – Outros : A professora Marlene 
relatou aos presentes como foi a exposição do projeto coletivo para recursos, 
projeto universal da PRPPG com financiamento da Fundação Araucária. O 
Programa enviou projeto interdisciplinar, atendendo aos eixos de gênero, 
trabalho, ruralidades e políticas públicas. A resposta da PRPPG será dada no 
ano que vem.......................................................................................................... 
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, 21 
de outubro de 2016. 


