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ATA nº 08/17- PPGS  
 

Ata da 7° Reunião do Colegiado Ampliado do Programa  de Pós Graduação 
em Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no 
dia 17 de novembro 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, os professores Alfio Brandenburg, Nelson 
Rosário de Souza, Pedro Bodê de Souza, Ricardo Costa de Oliveira, além 
dos representantes discentes Eduardo da Silva, Robson Rodrigues de Lima 
e Tabata Soldan................................................................................................ 
Num primeiro momento, foram apresentados aos presentes, os dois novos 
representantes discentes do Mestrado, Eduardo da Silva e Robson 
Rodrigues de Lima, titular e suplente respectivamente. Foi dado início a 
reunião com os assuntos da pauta: 1 – Solicitação de diploma de defesa 
realizada em 2009, depósito fora do prazo e orientações da PRPPG; 2 – 
Atestado complementar do pedido de renovação de afastamento para 
tratamento de saúde de Aline Pinheiro; 3 – Pedido de licença maternidade 
de Roseli Komarcheski; 4 – Pedido de coorientação para André Kron 
Zapani; 5 – Pedidos de troca de orientação: Roberto Jardim da Silva e 
Roseli Bregantin Barbosa; 6 – Desligamento de Milene Zerek Capraro e 
Juliano Bagatin; 7 – Pedidos de validação de créditos para o doutorado; 8 – 
Situação das qualificações e defesas 2017; 9 – Solicitação de afastamento 
para intercâmbio/estágio no exterior de Tabata Larissa Soldan; 10 – 
Aprovação de renovação do Termo de Cooperação com o Colégio do 
México; 11 – Planejamento para professores visitantes 2018; 12 – 
Solicitação de afastamento para coleta de campo fora do país de José 
Joaquim Franze; 13 – Outros: Informações sobre o financeiro; Relato sobre 
a reunião com a PRPPG; Homologação do processo seletivo; Regras para 
professor Sênior. 1 – Solicitação de diploma de defesa realizada em 
2009, depósito fora do prazo e orientações da PRPPG : Em consulta com 
a PRPPG, a secretaria recebeu orientações mais específicas sobre como 
proceder em casos assim. Segundo a PRPPG, uma vez que o Regimento e 
a Resolução apontam que o depósito deve ser feito no prazo exigido , e 
uma vez descumprido tal item, o Programa pode não aceitar prosseguir com 
o encaminhamento da solicitação de diploma. Todavia, o interessado que 
cumpriu todas as etapas anteriores (créditos, qualificação, defesa, etc), tem 
o direito ao diploma e pode solicitar isso em instâncias superiores, via 
recuso, e cabe ao Programa decidir se está disposto a se submeter a esse 
processo. Uma sugestão do Colegiado seria instituir novo procedimento de 
exigência do cumprimento do prazo, para as defesas que acontecem a 
partir de agora, como reter a ata por exemplo, e exigir justificativa dos casos 
já existentes de grande atraso no depósito final. Assim, a justificativa 
apresentada pela egressa Verônica de Fátima Savallagio, que defendeu sua 
dissertação em 2009, foi lida aos presentes e aceita pelo Colegiado. A caso 
anterior, do egresso Ricardo Sabbag também será revisto pela 
Coordenação. A secretaria entrará em contato cm a PRPPG para saber se 
é possível um programa reter a ata até o depósito da versão final. 2 – 
Atestado complementar do pedido de renovação de afa stamento para 



tratamento de saúde de Aline Pinheiro: Foi apresentado aos presentes os 
atestados médicos complementares da discente Aline Pinheiro, que deveria 
retornar de seu afastamento no final de setembro. O atestado tem data de 
26 de setembro e solicita afastamento de 60 dias. O Colegiado defere a 
complementaridade desses dois meses de afastamento, que totaliza em 
seis meses para a discente. A secretaria informará a mesma que deve se 
reapresentar para as atividades acadêmicas a partir do final de novembro. 3 
– Pedido de licença maternidade de Rosilene Komarch eski: A discente 
Rosilene Komarcheski apresentou solicitação de licença maternidade, já 
com a certidão de nascimento datada de 17 de outubro. Pedido deferid pelo 
Colegiado, afastamento por seis meses. 4 – Pedido de coorientação para 
André Kron Zapani: Foi apresentada a solicitação de formalização de 
coorientação do discente de doutorado André Kron Zapani, orientando do 
Professor Ricardo de Oliveira. A coorientadora será a Professora Doutora 
Suzy dos Santos, da Universidade Federal do  Rio de Janeiro, dada a 
aproximação do tema de pesquisa do discente. Deferido pelo Colegiado. 5 – 
Pedidos de troca de orientação: Roberto Jardim da S ilva e Roseli 
Bregantin Barbosa: O discente Roberto Jardim da Silva solicita troca de 
orientação, devido a mudanças de projeto. Após conversas com sua 
orientadora, Professora Miriam Adelman, foi orientado a solicitar tal 
mudança. O mesmo passará a ser orientado pelo Professor Pedro Bodê de 
Moraes, que também está de acordo. Pedido deferido pelo Colegiado. De 
maneira semelhante, é apresentado a formalização de troca de orientação 
de Roseli Bregantin, atualmente orientanda da Professora Maria Aparecida 
Bidi, que passará a ser orientada pela Professora Maria Tarcisa Bega. 
Todas estão de acordo com a alteração, que foi deferida pelo Colegiado. 6 – 
Desligamento de Milene Zerek Capraro e Juliano Baga tin: A aluna de 
doutorado Milene Zerek Capraro, e o aluno de mestrado Juliano Bagatin, 
não conseguiam concluir seus trabalhos para defesa dentro do prazo 
estipulado, a dado a situação, os mesmo serão desligados do curso. 
Desligamento homologado pelo Colegiado. 7 – Pedidos de validação de 
créditos para o doutorado: Os seguintes discentes solicitaram validação 
de céditos em disciplinas para o doutorado: Natália Granato, Christian Britto, 
Camila Ribeiro Rezende, Silvana Aparecida Silva, Roseli Bregantin, Tautê 
Frederico Marciel de Oliveira e Marcelo Bordin. Todos os pedidos foram 
avaliados pelos orientadores e aprovados. Homologado pelo Colegiado. O 
pedido de validação de Renata Giacometi ainda não foi avaliado pelo seu 
orientador, pofessor Dimas Floriani, porém será colocado na pauta da 
próxima reunião. 8 – Situação das qualificações e defesas 2017: Em 
relação as qualificaões, da turma de mestrado 2016 faltam qualificar: Aline 
Pinheiro (que teve afastamento para tratamento de saúde, previsão de 
qualificação em março); Priscila Costa Pedroso (que de acordo com 
informação do orientador, na reunião passada, qualifica em novembro); 
Marco Aurélio Barbosa, Thiago Fabricio Melo Elias e Vinicius Ricardo 
Tomal. Os orientadores de Marco Barbosa e Thiago Ekias, professor 
Ricardo Costa e Nelson de Souza, respectivamente, informaram que os 
trabalhos estão em andamento e os alunos já enviaram as versões para 
qualificação, que serão avaliadas pelos mesmos nos próximos dias. Se tudo 
der certo, a qualificação será feita em dezembro. Como não há informações 
do aluno Vinicius Tomal, a secretaria entrará em contato com o mesmo e 
seu orientador, Professor Dimas Floriani, pedindo previsão. Em relação a 
turma de doutorado, falam qualificar: Carolina Pátaro (prazo estendido, 
conforme última reunião); Rosilene Komarcheski (licena maternidade 



aprovada nesta reunião); Solange Kurpiel (prevista para março, 
considerando seu ingresso em agosto); Christian Maciel Britto, Ivana 
Cristina de Almeida, Neli Gomes da Rocha e Sylvio Marinho da Pureza 
Ramires. O professor Nelson informa que está para receber a tese de Ivana 
Almeida, para prever a qualificação. A professora Tarcisa Bega informa que 
a qualificação de Neli Gomes será em janeio. A secretaria entrará em 
contato para veificar a situação de Sylvio Ramires e Christian Britto. Foi 
informado ainda que Anelise Montañes Alcantara defenderá sua tese em 20 
de novembro. A única defesa prevista que falta é de Marcela Lino, que teve 
prazo estendido até novembro. Como ela provavelmente não conseguirá 
concluir seu trabalho, qualificado em agosto, de acordo com sua 
orientadora, o processo de desligamento será iniciado assim que seu prazo 
expirar, final de novembro. 9 – Solicitação de afastamento para 
intercâmbio/estágio no exterior de Tabata Larissa S oldan: A aluna 
Tabata Larissa Soldan apresenta solicitação de afastamento para 
intercâmbio, junto a Universidade Nacional de Rafaela, na Argentina. Junto 
ao requerimento apresenta o cronograma de atividades, compreendendo o 
período de março a setembro de 2018 um parecer favorável de sua 
orientadora, a professora Simone Meucci, o aceite da instituição estrangeira 
e currículo de sua supervisora nessa instituição. Pedido deferido e 
homologado pelo Colegiado. 10 – Aprovação de renovação do Termo de 
Cooperação com o Colégio do México: O Convênio com o Colégio do  
México venceu em julho, momento em que a professora Ana Luisa Sallas 
começou a tramitação do pedido de renovação, junto à e seguindo 
orientações da Agência Internacional da UFPR. Aos presentes foi 
relembrado os últimos frutos da cooperação, que foi a vinda do Professor 
Minor Mora Sallas, que ministrou cursos para os alunos do Programa, em 
2016, e a ida à instituição do aluno Edson Rodolfo Garrido Motta, para 
doutorado Sanduíche, no 1º semestre de 2017. Para seguir o trâmite da 
renovação do termo de cooperação, é preciso anuência do Programa e do 
Departamento. Aprovado pelos presentes, homologado pelo Colegiado. 11 
– Planejamento para professores visitantes 2018: Com base na 
perspectiva da nova proposta da PRPPG sobre a vinda de professores 
visitantes, na qual as bolsas serão distribuídas para possibilidade de que 
estes fiquem pelo período de um mês (a partir de) no Programa, o 
Colegiado entende que já é possível se adiantar para já ter propostas 
imediatamente ao lançamento da nova portaria, uma vez que os pedidos 
passarão pela aprovação da PRPPG. Nesse sentido, as professoras Ana 
Luisa Sallas e Maria Aparecida Bridi já teriam propostas para fazer ao 
Colegiado. O Colegiado sugere que se sigam as normas da CAPES e do 
CNPq, uma vez que a PRPPG deve seguir este modelo, lembrando que o 
pedido deve ser circunstanciado e documentado. 12 – Solicitação de 
afastamento para coleta de campo fora do país de Jo sé Joaquim: 
Franze: O discente José Joaquim Franze, do doutorado, solicita 
afastamento para saída do país, dada a necessidade de fazer campo da 
tese em Moçambique. Junto ao requerimento o aluno apresenta 
cronograma de atividades, dentro do período de afastamento solicitado, de 
março a julho de 2018. Pedido deferido e homologado pelo Colegiado. 13 – 
Outros: i) Informações sobre o financeiro: A informação anterior, de que 
poderiam ser utilizados recursos desse ano para comprar passagens do ano 
que vem, foi alterada pelo financeiro no início de novembro. Na verdade, só 
é possível comprar passagens para viagens em janeiro de 2018. 
Lembrando que os prazos para compras, serviços e qualquer outro tipo de 



procedimento financeiro encerrou no final de setembro. A professora 
Tarcisa informou que tentará fechar uma qualificação em janeiro e pode 
solicitar passagem. ii) Relato sobre a reunião com a PRPPG: A professora 
Maria Aparecida relembrou alguns pontos de seu relato já feito por e-mail 
sobre as informações da reunião com a PRPPG. iii) Homologação do 
processo seletivo: Considerando o cronograma do edital do processo 
seletivo, o resultado final deve ser divulgado no dia 08/12, às 17:00 horas. 
Nesse sentido, é necessário que a reunião para homologação do resultado 
seja antes. A professora Marlene Tamanini chamará esta reunião. iv)  
Regras para professor Sênior: O Programa está ciente da nova proposta 
para o Programa de Professor Sênior da UFPR, e nesse sentido deve 
pensar em uma política de credenciamento desses professores. A sugestão 
é que seja diferente do credenciamento de novos professores, considerando 
que o vínculo de sênior será para os professores que já estão no Programa. 
Assim, bastaria a atenção aos critérios da PRPPG, sobre a produção e 
outros, preparar o plano de trabalho com as atividades (disciplinas, 
orientações, projetos, etc.) e fazer o pedido direto, partindo do pedido do 
próprio professor que se aposenta. Foi discutido entre os professores 
algumas fragilidades dessa proposta, como a diminuição das bolsas e a 
possível desigualdade que cria com a opção de Sênior voluntário. A 
secretaria procurará mais informações sobre a nova portaria e 
procedimentos, considerando a expectativa de aposentadoria da Professora 
Ana Luisa Sallas............................................................................................... 
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, 
17 de novembro de 2017. 
 


