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ATA nº 09/16- PPGS 
 
Ata da 9° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2016, realizada no dia 18 de 
novembro de 2016, às quatorze horas, na sala do Núcleo de Estudos de 
Gênero, na Casa Amarela (Setor de Humanas), sob a presidência da Prof.ª Dr.ª 
Maria Aparecida da Cruz Bridi, coordenadora do programa. Estiveram 
presentes os professores, Alfio Brandenburg, 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. O professor José Rasia foi convidado para reunião, considerando o 
primeiro ponto de pauta......................................................................................... 
Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Caso da Pós-
doutoranda Michele Arend; 2 – Bolsa PNPD, vacância e novo processo de 
seleção; 3 – Qualificações e defesa; 4 – Parecer do pedido de Pós-doutorado 
de Corina Alessandra Carril Ribeiro; 5 – Seminário regional da SBS; 6 – 
Informações sobre o Processo seletivo; 7 – Outros..............................................  
A professora Maria Aparecida tomou a palavra, iniciando a reunião, com os 
pontos de pauta: 1 – Caso da Pós-doutoranda Michele Arend : Foi 
relembrado aos presentes que o pedido de Pós-doutorado de Michele Arend foi 
aprovado na última reunião, em 23/09, sendo enviado a mesma o extrato da 
ata com a informação da aprovação em 28/09. Antes disso, após o parecer de 
aprovação do Professor Rasia, que seria o supervisor do Pós-doutorado, foi 
enviado um documento informando a aprovação ad referendum, datada de 
15/08, a pedido da própria interessada, para que a mesma pudesse dar 
continuidade ao seu pedido de afastamento. Nesse momento foi passado a 
palavra ao professor Rasia, que informou que desistiu da posição de supervisor 
desse projeto de pós-doutorado, relatando os motivos para tal. Segundo ele, 
houve dificuldades no contato com a pós-doutoranda após o envio da 
aprovação, relatou toda a troca de emails com a mesma, e com os 
desencontros na reunião que teriam, marcadas nestes contatos por email. A 
conclusão do relato minucioso feito pelo professor, é que houve quebra de 
confiança para manter a relação de orientação e supervisão. Em consulta aos 
docentes do Programa, não há ninguém que possa assumir a supervisão, 
ainda mais se tratando de tema tão específico. Nesse sentido, a decisão do 
Colegiado é pelo desligamento da pós-doutoranda, que será comunicada 
oficialmente pela secretaria, que também enviará o extrato da ata e 
comunicado para a instituição da mesma. 2 – Bolsa PNPD, vacância e novo 
processo de seleção : Após comunicado da atual bolsista PNPD, Amélia 
Siegel, de que não solicitará renovação da bolsa, concluindo seu estágio pós-
doutoral, o Programa precisa decidir sobre a alocação dessa bolsa, que ainda 
conta com mais 24 meses de Programa. A sugestão seria fazer novo processo 
seletivo, como feito em 2013, porém o programa tem autonomia sobre como 
suprir essa vaga. Foi relembrado que o Programa já está tentando, pela 
segunda vez, trazer a professora Maria de los Angeles Arias Guevara, pelo 
programa institucional de professor substituto, porém sem sucesso. A proposta 
seria então trazer a professora com a bolsa PNPD, considerando que a 
professora trabalhará transversalmente nos eixos de Gênero e Ruralidades, 



áreas que apresentam déficit. Deferido pelo Colegiado. 3 – Qualificações e 
defesa : Foram informadas as seguintes qualificações confirmadas: Derivan 
Brito em 12/12, Marcela Lino em 19/12, Roseli Barbosa em 20/12, Anelise 
Montanes (que teria prazo até março) em 08/12, Claudia Gordillo (da turma de 
2014, adiantando a qualificação) em 13/12. Além destes, o professor Alfio 
informou que a qualificação de Cyro Correa Junior também será em dezembro, 
mas Marília Lauther não tem condições de qualificar ainda, não é bolsista, é 
professora substituta no Estado, e está com dificuldades dada as reposições e 
após as ocupações, nas quais esteve presente, precisando de mais tempo. Da 
mesma maneira, o professor Rasia solicita mais tempo para a qualificação de 
Juliano Bagatin, lembrando que o aluno precisou realizar alterações no campo, 
passando pelo comitê de ética uma segunda vez, e considerando também que 
o mesmo participou ativamente da comissão do Seminário de Sociologia e 
Política e da X Jornada de Sociologia da Saúde. Pedidos deferidos pelo 
Colegiado. Foi informado ainda que a defesa de Andressa Ignácio será 
realizada agora no início de dezembro. 4 – Parecer do pedido de Pós-
doutorado de Corina Alessandra Carril Ribeiro : A comissão que analisou o 
pedido de Pós-doutorado de Corina Alessandra Carril Ribeiro, composta pelas 
professoras Maria Tarcisa Bega e Ana Luisa Sallas, apresentaram parecer 
favorável à solicitação. Deferido pelo Colegiado. A mesma será supervisionada 
pela professora Maria Tarcisa Bega. 5 – Seminário regional da SBS : A 
professora Ana Luisa Sallas informou o tema para o Seminário Regional da 
SBS, “A sociologia que praticamos”, com a proposta de apresentar os grupos 
de pesquisa e linhas consolidadas no programa, representadas pelos seus 
professores. Seguindo o exemplo da Universidade de Londrina, que colocou o 
seminário regional no cronograma de outro evento de lá, é possível incluí-lo 
junto ao Seminário de Sociologia e Política, no ano que vem, tendo uma mesa 
um dia antes ou um dia depois. Colocar também na grade do curso de 
graduação, ou como atividade de extensão, registrada no sistema, sendo 
possível fornecer certificados para os participantes. Proposta aceita pelo 
Colegiado. 6 – Informações sobre o Processo seletivo : A professora Maria 
Tarcisa Bega, presidente da comissão do mestrado, relatou sobre o andamento 
do processo. Iniciado com 51 inscritos, 49 homologados, 29 foram aprovados 
na avaliação do projeto. Informou grande discrepância de notas e o alto 
número de terceiros pareceres, feitos pela banca. Na prova escrita foram 18 
aprovados. Apontou as dificuldades dos candidatos nas questões das provas, 
que a comissão optou por recuperar nas entrevistas, lembrando que a 
comissão tem autonomia de não aprovar todo o número de vagas. Após o 
relato, o professor Alfio Brandenburg, presidente da comissão do doutorado, 
tomou a palavra para apresentar o andamento do processo do doutorado. Dos 
31 inscritos, 29 tiveram seus projetos aprovados, e destes, 23 passaram na 
prova escrita, um número considerado alto em comparação aos anos 
anteriores. Os presentes discutiram em relação ao fato das orientações, e do 
contato próximo que a comissão deve ter dos professores, pois alguns já 
haviam informado no momento da avaliação do projeto que não tinham 
interesse em orientar e mesmo assim foram chamados para a entrevista. As 
entrevistas serão nos dias 28 e 29 de novembro. 7 – Outros : O professor 
Rasia informou sobre algumas propostas e informações do Comitê de 
Sociologia, considerando que participa da comissão de avaliação do Qualis 
Livro e do Prêmio CAPES de teses. Segundo ele, após findo os trabalhos de 
verificação dos livros 2013 e 2014, a probabilidade é de que os Programas 
filtrem quais obras enviarão para o Qualis. Sobre a pontuação, um livro L4, o 
maior do extrato, equivale a um artigo B1. Outra informação é que serão 
aceitos os livros não enviados de 2013 e 2014, junto ao Qualis de 2015 e 2016. 
A secretaria recuperará a lista com os livros não enviados e entrará em contato 



com os professores e alunos. Outro assunto foi em relação a situação do curso 
com a ocupação. Conforme decidido na reunião dos professores e alunos do 
Coletivo da Sociologia, as aulas foram suspensas, e todos foram comunicados 
na ocasião. O conselho setorial manteve a posição de que os cursos devem 
definir o cronograma de reposição, mas não há como suspender o calendário. 
Um problema sério levantado seria com relação aos alunos da graduação que 
estão para concluir a monografia, considerando que o sistema feche como 
previsto, os alunos reprovariam. A Coordenadora Maria Aparecida Bridi 
escreverá para a Direção de Setor elencando os problemas................................  
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, 18 
de novembro de 2016. 
 


