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ATA nº 09/15- PPGS 
 

Ata da 7° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2015, realizada no dia 04 
de dezembro de 2015, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 914, do 
Ed. Dom Pedro I, sob a presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz 
Bridi, Vice-coordenadora do Programa. Estiveram presentes os professores 
Alexandro Dantas Trindade, Ricardo Oliveira e Alfio Brandenburg, a 
professora Simone Meucci, além da representante discente Tatiane de 
Almeida Berdusco ............................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
Antes do início da reunião a professora Simone, responsável pelo Programa 
PIBID, informou que de acordo com a nova proposta, o PIBID é um 
programa em extinção. A nova proposta é de terminar os últimos grupos 
paulatinamente, e não abrir mais nenhum. Após as informações, foi dado 
início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Resultado final do processo 
seletivo 2016 – Mestrado e Doutorado; 2 – Retirada do art. 43 do regimento 
interno, que discorre sobre o procedimento de reingresso; 3 – Avaliação do 
relatório anual de Amélia Siegel Correa, bolsista PNPD; 4 – Pedidos de 
afastamento para tratamento de saúde, Andressa Ignacio da Silva e Milene 
Zerek Capraro; 5 – Pedido de trancamento de matrícula de Nei Ricardo de 
Souza; 6 – Troca de orientação de André Mindoso; 7 – Pedido de validação 
de disciplinas do mestrado para o doutorado de Nashyelli Salazar Flores; 8 
– Situação das qualificações 2015; 9 – Professor visitante; 10 – Informações 
SUCUPIRA; 11 – Pedido de credenciamento de Rodrigo Czajka; 12 – 
Pedido de aprovação do projeto de Juliano Bagatin para o comitê de ética; 
13 – Aprovados OEA; 14 – Outros. 1 – Resultado final do processo 
seletivo 2016 – Mestrado e Doutorado : A professora Simone, da comissão 
do Doutorado, relatou que foi um processo tranquilo, foram 31 inscritos e 12 
aprovados. Na fase da prova escrita um candidato reprovado entrou com 
recurso, porém foi criada comissão especial e manteve-se a decisão da 
banca. Os aprovados, por ordem de classificação: Manoel Moreira de Sousa 
Neto, Marcus Roberto de Oliveira, Marcelo Bordin, Tarcila Kuhn Alves de 
Paula, Tabata Larissa Soldan, Viviane Rodrigues Darif Saldanha de Ramos, 
José Lazaro Ferreira Barros Junior, Kellen Aparecida da Silva Bernardo, 
Fernando Marcelino Pereira, Roberto Jardim da Silva, Daniel Gustavo Fleig 
e Kauê Barreiros Correa Pessoa Guimarães. No mestrado, o Professor 
Alexandro, da comissão, relatou que também foi um processo tranquilo, 
houve dois recursos na fase da prova escrita, negados pela comissão 
independente. Foram 54 inscritos e 16 aprovados, na seguinte ordem: 
Carolina Simões Pacheco, VINICIUS RICARDO TOMAL, AMANDA ELISSA 
IARGAS, CLAUDIA REJANE SCHAVARINSKI ALMEIDA SANTOS, 
EMANOELE DE DEUS SAVAGIN, RAMIRO GABRIEL GARCIA, WILSON 
ALFREDO BARBIERI DE LIMA, PRISCILA COSTA PEDROSO, MARCO 
AURELIO BARBOSA, THIAGO FABRÍCIO DE MELLO ELIAS, WALTER 
LUIZ MAUCH, ALINE PINHEIRO, XENIA CAROLINE MELLO, GIOVANI 
MATHEUS CAMARGO, LEONARDO DAVID MICHELETO e HENRI 
FRANCIS TERNES DE OLIVEIRA. Resultados homologados pelo 
Colegiado. 2 – Retirada do art. 43 do regimento interno, que d iscorre 



sobre o procedimento de reingresso : Foi reapresentado o caso, já 
discutido em reuniões anteriores, na qual o colegiado decidiu adequar-se à 
recomendação da PRPPG, em relação a exclusão do procedimento de 
reingresso de aluno desligado com trabalho pronto. A única via de ingresso 
no curso passa a ser o processo seletivo, ou convênio internacional. Foi 
recordado também que em outras reuniões em 2015 foram decididos 
alterações e inclusões no regimento, tais como: Informação sobre plágio, 
conforme art. 186 do código civil, e desligamento imediato do aluno; 
flexibilização da qualificação do doutorado em relação ao prazo; disposições 
sobre língua dos trabalhos finais (teses e dissertações). Nesse sentido, se 
faz necessário criar uma comissão para realizar as alterações. Os 
professores Alexandro e Ricardo se dispuseram a fazer parte da comissão. 
Apresentarão novo texto na próxima reunião para aprovação do Colegiado. 
3 – Avaliação do relatório anual de Amélia Siegel C orrea, bolsista 
PNPD: A bolsista PNPD, Amélia Siegel Correa, apresentou seu relatório 
anual, no intuito de renovação da bolsa por mais doze meses. O relatório foi 
analisado pelo Professor Pedro Bodê e pela Professora Miriam Adelman. 
Sendo aprovado por ambos. Homologado pelo Colegiado. A secretaria 
realizará o procedimento para renovação junto à PRPPG. A professora 
Maria Aparecida ressaltou a importância de colocar esse ponto no 
planejamento do Programa, uma vez que essa vinculação de pós-doutorado 
pode ajudar a suprir áreas defasadas. 4 – Pedidos de afastamento para 
tratamento de saúde, Andressa Ignacio da Silva e Mi lene Zerek 
Capraro : As alunas Andressa Ignácio da Silva e Milene Zerek Capraro 
apresentaram requerimento ao Colegiado, solicitando afastamento para 
tratamento de saúde, junto à declaração médica e atestado médico. A 
professora Miriam, orientadora da Andressa, escreveu também, informando 
que acompanha o caso da aluna e apoia o pedido. O professor Ricardo, 
orientador da Milene, também está de acordo. Pedido deferido pelo 
colegiado, de afastamento para tratamento de saúde por seis meses para 
ambas. 5 – Pedido de trancamento de matrícula de Nei Ricar do de 
Souza : Foi apresentado aos presentes o pedido de trancamento do aluno 
Nei Ricardo de Souza. Segundo o mesmo, ele necessita de refazer leituras 
e reescrever capítulos de sua tese, e que necessita mais tempo. 
Recordando, havia sido concedido mais tempo para a qualificação do 
mesmo, sendo que o prazo final era dezembro. O professor Rasia, 
orientador do aluno, escreveu para o Colegiado, informando as deficiências 
teóricas dos textos apresentado pelo aluno e que sem um aprofundamento 
sociológico o mesmo não terá condições de defender sua tese. O Colegiado 
indeferiu o pedido, não sendo justificável. Como o aluno não conseguirá 
cumprir o prazo de qualificação, o mesmo será desligado. 6 – Troca de 
orientação de André Mindoso : O aluno André Mindoso entrou com pedido 
de troca de orientação, pois atualmente é orientando do professor Rasia, 
mas já vem trabalhando com o professor Alexandro há algum tempo, uma 
vez que o tema tem mais afinidade com este. Os dois professores estão de 
acordo. Deferido pelo Colegiado. 7 – Pedido de validação de disciplinas 
do mestrado para o doutorado de Nashyelli Salazar F lores : A aluna 
Nashyelli Salazar Flores solicitou validação de disciplinas do mestrado para 
o doutorado. Apesar de procedimento comum a todos os doutorandos, o 
mestrado da aluna foi no Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica. Nesse sentido, é preciso analisar as disciplinas de seu 
mestrado que tenham correlação com as disciplinas do nosso currículo, e só 
então proceder com a validação. As ementas já estão de posse da 



secretaria (em espanhol), e se faz necessário que um professor analise-as e 
indique quais são validáveis. O Colegiado indica a professora Miriam, 
orientadora da aluna para a tarefa. 8 – Situação das qualificações 2015 : 
Atualizando o quadro de qualificações de 2015, da turma de doutorado, 
faltaram apenas duas qualificações: Nei Ricardo de Souza, que será 
desligado conforme tópico já discorrido anteriormente; e Sandra Mara Avi 
dos Santos. A aluna Sandra teve prorrogação concedida até dezembro, 
como a secretaria ainda não recebeu nenhuma confirmação, entrará em 
contato com aluna e orientadora informando que se não for realizada este 
mês será iniciado processo de desligamento. Da turma de mestrado faltam 
quatro qualificações: Andressa Ignácio da Silva, que teve o pedido de 
afastamento deferido conforme tópico discorrido anteriormente; Nelson 
Bucker Junior, que segundo informação do professor Ricardo, que orienta 
durante o afastamento da professora Tarcisa, é de que o mesmo entregaria 
o trabalho para qualificação ainda este mês, assim a secretaria entrará em 
contato informando que se a qualificação não for realizada este mês será 
iniciado o processo de desligamento; Paula Andressa Assis, que conforme 
informação do professor Alexandro, seu orientador, não conseguirá 
qualificar, portanto será desligada; e Vanessa Prateano, que segundo 
informação da professora Marlene, também não manteve mais contato após 
a prorrogação concedida em outubro, e também será desligada. Ricardo 
Alexandre Pereira, orientando da professora Ana Luisa, está com a 
qualificação marcada para o dia 09 de dezembro. 9 – Professor visitante : 
Este ponto de pauta foi solicitado pela professora Ana Luisa, uma vez que 
havia iniciado uma discussão disso na reunião de área, para trazer um 
professor argentino. Como não foi avançado a partir daquela reunião, ainda 
não foi apresentado um plano de trabalho, mesmo o professor tendo 
disponibilidade de vir a partir de março. O outro caso era o do professor 
Minor Mora, da Escola do México, que viria este ano por edital do CNPq, 
mas que acabou não vindo por problemas pessoais. O Colegiado entende 
que o professor visitante pela bolsa da ufpr é necessário documentar e 
reapresentar na próxima reunião, por edital do CNPq é este que dá o mérito 
do pedido. 10 – Informações SUCUPIRA e Qualis Livro 2013-2014 : Foi 
informado aos presentes que a correção da Coleta de 2014 foi entregue em 
18/11, e que a correção de 2013 será enviada na semana que vem, 
cumprindo os prazos solicitados pela CAPES. Os trabalhos de coleta das 
informações de 2015 já foram iniciados pela secretaria, e se faz  
imprescindível que todos atualizem os seus currículos lattes até o fim de 
janeiro, pois o trabalho de importação da produção será em fevereiro, após 
o retorno das férias do secretário. Em março todos os professores serão 
convocados para comparecer na secretaria para corrigir os dados de 
produção e projetos, como feito todos os anos. Foi lembrado também que a 
secretaria está recolhendo os livros para o qualis 2013-2014, e que se for 
realmente impossível deixar um edição do livro para enviar para a CAPES é 
possível para a secretaria tirar cópia, porém o livro deve ser deixado até o 
final do ano, pois a estagiária fará isso em janeiro. 11 – Pedido de 
credenciamento de Rodrigo Czajka : O professor Rodrigo Czajka, recém-
contratado pela UFPR, lotado no DECISO, entrou com o pedido de 
credenciamento. Os documentos foram recebidos pelo colegiado, que os 
enviará para a comissão de credenciamento e descredenciamento do 
Programa de Sociologia, composta pelos professores Alfio Brandenburg, 
José Miguel Rasia e pela professora Ana Luisa Sallas. O parecer será 
apresentado na próxima reunião do Colegiado. 12 – Pedido de aprovação 



do projeto de Juliano Bagatin para o comitê de étic a: O aluno Juliano 
Bagatin entrou com pedido de aprovação de mérito de seu projeto, intitulado 
“Saúde e risco: um estudo sobre o dia-a-dia no serviço de endocrinologia e 
metabologia do Hospital de Clínicas da UFPR”. O projeto apresenta a 
análise de mérito científico feito pela Professora Rubia Carla Giordani, que 
aponta a adequação do projeto, e também conta com parecer positivo do 
orientador. Aprovado pelo Colegiado. 13 – Aprovados OEA : Foi informado 
aos presentes que o Programa receberá dois alunos aprovados pelo 
Convênio OEA, são eles: Edna Mallely Bravo Luis, nível mestrado, com 
parecer dado pelo Professor Pedro Bodê; e, Sérgio Mario Orellano Narvaez, 
nível doutorado, com parecer dado pela professora Simone. A professora 
Simone já confirmou que orienta o aluno, será consultado o professor Pedro 
em relação à disponibilidade para orientação. 14 – Outros : A professora 
Ana Luisa havia pedido para que sugerissem nomes para a aula inaugural 
de 2016. A professora Maria Aparecida sugere Adalberto Cardoso, e fica 
aberto para mais sugestões pelo grupo. O calendário da Pós para 2016 fica 
no seguinte formato: matrículas de 02 à 08 de março, sendo que estas 
serão realizadas online, pelo sistema SIGA. Nos dias 09, 10 e 11 haverá o 
processamento das matrículas, por parte de secretaria ou professores. 
Aulas iniciam no dia 14 de março. As disciplinas já confirmadas para o 1º 
semestre de 2016: Sociologia I – Márcio, Métodos e técnicas – Marlene, 
Epistemologia – Marlene, Seminário avançado Estrutura e História – 
Alexandro e Rasia, seminário avançado Globalização e desenvolvimento – 
Cida, optativa políticas públicas – Tarcisa, optativa Estudos monográficos – 
Rasia. Estas serão divulgadas no site como prévia da grade horária, que 
deve ser definida no início do ano para lançamento das disciplinas no SIGA. 
Último ponto, o professor Ricardo de Oliveira representará o Programa, na 
posição de segundo decano, na reunião do Conselho Setorial que tratará 
sobre as mudanças do espaço físico. Conforme discutido a posição do 
programa é contra a mudança da secretaria para o outro prédio. .................. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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, 
04 de dezembro de 2015. 


