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ATA nº 09/2017- PPGS  
 

Ata da 8° Reunião do Colegiado do Programa de Pós G raduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Paraná em 2017, realizada no dia 08 
de dezembro 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, Ricardo Costa de 
Oliveira, Rodrigo Czajka, além dos representantes discentes Eduardo da 
Silva e Felipe Bueno do Amaral…………………………………………………… 

Foi dado início a reunião com os assuntos da pauta: 1 – Homologação do 
processo seletivo - Mestrado e Doutorado; 2 – Disciplinas para o 1º 
semestre de 2018; 3 – Relatório PNPD de Maria de Los Angeles Arias 
Guevara; 4 – Solicitação de afastamento para o exterior de Evelyn Peña e 
Maria de Los Angeles Arias Guevara; 5 – Solicitação de licença 
maternidade de Fernanda Bohler; 6 – Solicitação de documentação de 
Solange Kurpiel; 7 – Formalização do desligamento de Marcela Lino; 8 – 
Professor Sênior; 9 – Outros: Pedido de validação de créditos de Sylvio 
Ramires; Pedido de coorientação de Camila Resende; Nova justificativa de 
Ricardo Sabbag Ziperer; Relatório SUCUPIRA, prazos e demandas; Pedido 
de intercâmbio de Felipe Bueno Amaral; Novo pedido de Aline Pinheiro. 
Após a leitura da pauta, a professora Maria Aparecida Bridi tomou a palavra 
e iniciou a reunião: 1 – Homologação do processo seletivo - Mestrado e 
Doutorado:  Em relação ao Mestrado, o professor Ricardo de Oliveira tomou 
a palavra, informando alguns números do certame: foram 99 inscritos, dos 
quais 66 tiveram o projeto aprovado, 61 compareceram fazer a prova 
escrita, que teve 24 aprovados, passando para a entrevista, que por sua vez 
teve 21 aprovados. Segue lista dos aprovados, por ordem de classificação: 
Sabrina Cesar de Freitas, Gloria Estevinho Gomes, Cristiane Garcia Pires, 
Patricia dos Santos Dotti Prado, Henrique da Costa Valério Quagliato, Lucas 
Buosi, Felipe de Souza Alves, Eduardo Russo Ramos, Vinicius Tadeu 
Milani, Solange de Lima, Luciana Podlaseki, Andreia Pereira Zanella, 
Juliano de Sousa Bagatin, Eliezer Mendes da Fonseca, Lorena Fernanda 
Oliveira Silva, Caio Henrique de Almeida, Flavia Werner Scholz, Margoth 
Mandes Cruz, Taciana Reway, Rodrigo Cesar Choinski, Aline Maria da Silva 
Almeida. Relatou também sobre a complexidade do novo edital, feito com 
base nas orientações da PRPPG e MP, aconteceram alguns problemas 
relativo à recursos, mas que foram todos respondidos, de acordo com o 
ritmo de trabalho da comissão e dentro da legalidade. O trabalho foi 
realizado sob rigoroso escrutínio, o que resultou numa carga extra aos 
professores e secretaria, mas concluído com sucesso. A distribuição foi feita 
pelas linhas, bastando confirmar os orientadores. Em relação ao Doutorado, 
o professor Rodrigo Czajka tomou a palavra, apresentando a lista de 
aprovados, num total de 15, por ordem de classificação: Vanessa Roberta 
Rocio Souza, Camila Sailer R. de Borba, Walmir José Braga Faria Junior, 
Carla Andreia A. S. Marcelino, Giovanne Mateus Camargo, Kelem Ghellere 
Rosso, Carolina Simões Pacheco, Edna Mallely Bravo Luis, Virginia 
Therezinha Kestering, Victor Hugo Oliveira Silva, Tatiane S. Almeida 
Berdusco, Wanderley Maycon Lange, Ramiro Gabriel Garcia, Ana Carolina 



Rubini Trovão, Sérgio Caldas. Também houveram recursos nas duas 
primeiras etapas, mas considerando outro perfil de candidatos, foram 
resolvidos sem mais problemas. A distribuição foi feita por linhas e já tem a 
indicação dos orientadores. Uma dúvida apontada pela comissão, em 
relação ao edital é sobre a pontuação do currículo, que em algum momento 
cita como “pontos” e em outro “nota”. Os resultados foram homologados 
pelo Colegiado, os editais serão publicados pela secretaria, com as devidas 
notas dos candidatos. A sugestão da coordenação agora, é que já no início 
do ano sejam criadas as comissões, para que as mesmas possam verificar 
o edital, e adequar da melhor maneira possível os pontos que culminaram 
em problemas, sabendo que o momento é outro e precisamos atender as 
recomendações já adicionadas ao edital. As comissões atuais podem dar 
dicas e sugestões considerando a experiência da prática das novas regras. 
A experiência do doutorado, com a ficha de correção/espelho feito desde o 
início, e também do item que aponta um limite de aprovações no projeto 
(número de vagas do orientador mais dois), que não foram realizadas pelo 
mestrado, podem ajudar no andamento do processo. A secretaria tomará 
notas das sugestões para repassar as comissões que serão montadas no 
início do ano. 2 – Disciplinas para o 1º semestre de 2018:  As disciplinas 
obrigatórias já foram confirmadas: Sociologia I com o professor Márcio de 
Oliveira, Métodos e técnicas com o professor Rodrigo Czajka, Epistemologia 
com a professora Marlene Tamanini. A professora Ana Luisa Sallas 
confirmou que ministrará o seminário avançado Cultura e Sociedade na 
Teoria Social, para o doutorado. O professor Alfio Brandenburg confirmou 
outro seminário avançado, Modernidade e Teoria da Ação. As optativas 
confirmadas até o momento: Gênero e Cultura, do Núcleo de Estudos de 
Gênero; Teoria Sociológica e Trabalho, professora Maria Aparecida Bridi; 
Sociologia do Conhecimento, professor Alexandro Dantas; o professor José 
Rasia ofertará uma disciplina em Tópicos; o professor Wanderley Marchi 
Junior ministrará disciplina no Programa de Educação Física, valendo como 
optativa para nosso programa. A confirmação da grade será feita em 
fevereiro, no momento, serão divulgadas estas como prévia da grade. Em 
relação ao tópico disciplinas, a professora Ana Luisa Sallas relembra que 
sua aposentaria está para sair, faltando apenas alguns empecilhos com o 
patrimônio, e que isso deve ser levado em conta na 
graduação/departamento. Além disso, alguns professores também 
ministrarão aulas no PROFSOCIO, a partir de 2018. Tudo isso, somado ao 
caso das vagas de professor do departamento, há um cenário preocupante 
pela frente, sendo necessário que o departamento faça alguma ação. Os 
presentes decidiram que o professor Alfio Brandenburg, na posição de 
decano, solicite uma reunião junto ao departamento no dia 14/12 pela 
manhã, com este tópico como pauta única. 3 – Relatório PNPD de Maria 
de Los Angeles Arias Guevara:  Foi apresentado aos presentes o relatório 
anual da bolsista PNPD, Maria de Los Angeles Arias Guevara. O relatório 
apresenta suas atividades desenvolvidas, atividades docentes, bancas de 
mestrado e doutorado, apoio em orientações, publicações, artigos, artigos 
submetidos, capítulos de livro, participação em eventos e outros, relatados 
pela supervisora do Pós-doutorado, professora Marlene Tamanini. O 
relatório foi aprovado pelo Colegiado, e homologado a manutenção da bolsa 
pelos próximos doze meses. 4 – Solicitação de afastamento para o 
exterior de Evelyn Peña e Maria de Los Angeles Aria s Guevara:  A aluna 
de doutorado Evelyn Peña e a pós-doutoranda PNPD Maria de Los Angeles 
Arias Guevara, apresentam a solicitação de afastamento do país para 



pesquisa de campo e outras atividades. Solicitação deferida pelo Colegiado. 
5 – Solicitação de licença maternidade de Fernanda Bohler:  a aluna de 
mestrado Fernanda Ribas Bohler solicita afastamento com licença para 
maternidade, de acordo com Portaria da CAPES. Apresenta declaração 
médica para tal, a previsão do nascimento é para janeiro. Aprovado pelo 
Colegiado. 6 – Solicitação de documentação de Solange Kurpiel:  
Semelhante ao pedido feito no ano anterior, a aluna Solange Kurpiel precisa 
das assinaturas de seu orientador, da coordenação e da representante 
maior institucional da UFPR, para regularizar sua prorrogação de prazo na 
Universidade de Lyon. Lembrando que a mesma iniciou sua co-tutela na 
UFPR em agosto de 2014, tendo prazo de qualificação em março de 2018 e 
defesa em setembro de 2018. Pedido aprovado pelo Colegiado, a secretaria 
providenciará os trâmites para a assinatura do Pró-Reitor, tal como no ano 
anterior. 7 – Formalização do desligamento de Marcela Lino:  a aluna 
Marcela Lino, que tinha prazo final para a defesa em novembro, enviou 
carta ao programa informando que não conseguiu concluir seu trabalho, 
pedindo assim a formalização de seu desligamento. Homologado o 
desligamento. 8 – Professor Sênior:  Apesar da nova Portaria do programa 
Sênior ter sido publicada há alguns meses, seguindo orientação da PRPPG, 
o Programa aguarda mais informes sobre o procedimento, além dos 
formulários necessários para solicitação. Além dos professores atualmente 
na categoria Sênior, Dimas Floriani e José Miguel Rasia, a professora Ana 
Luisa Sallas terá publicada sua aposentadoria em breve, então são três 
pedidos que o programa enviará assim que autorizado pela PRPPG. 9 – 
Outros: i) Pedido de validação de créditos de Sylvi o Ramires: O 
Colegiado recebe o pedido de validação de créditos de Sylvio Marinho da 
Pureza Ramires, que fez seminários e atividades na Universidade de 
EHESS/FRA. O pedido será enviado ao orientador que dará parecer, 
retornando na próxima reunião. ii) Pedido de coorientação de Camila 
Resende:  A professora Ana Luisa Sallas solicita ao colegiado o deferimento 
da coorientação de sua orientanda, Camila Resende, pelo professor Doutor 
Henrique de Oliveira Lee. Pedido defeferido pelo Colegiado. iii) Nova 
justificativa de Ricardo Sabbag Ziperer: Conforme orientação do 
Colegiado na última reunião, a secretaria entrou em contato novamente com 
o egresso Ricardo Sabbag Zipperer, solicitando nova justificativa, uma vez 
que a primeira não foi aprovada. O interessado então escreveu à 
Coordenação, lida a carta aos presentes, o mesmo aponta aspectos 
pessoais e de trabalho que o levaram ao atraso de quase dez anos no 
depósito, e foi aprovada pelo Colegiado. A secretaria realizará os 
procedimentos burocráticos para a solicitação do diploma, e os documentos 
ficarão arquivados na secretaria para eventual consulta. iv) Relatório 
SUCUPIRA, prazos e demandas:  Foi informado aos presentes que a 
secretaria já se encontra em atividade de coleta e lançamento de dados do 
relatório anual SUCUPIRA, nesse sentido todos os docentes devem 
atualizar seus lattes, com produção, projetos e demais informações. Em 
fevereiro, a coordenação voltará a solicitar mais dados para a parte 
qualitativa do relatório. Foi informado também que a coordenação 
participará de reunião de planejamento com a PRPPG no dia 13/12, após 
isso, enviará as informações para o grupo de docentes. v) Pedido de 
intercâmbio de Felipe Bueno Amaral : o aluno Felipe Bueno Amaral 
apresenta solicitação de afastamento para intercâmbio, junto a Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), no México. Junto ao 
requerimento apresenta o cronograma de atividades, compreendendo o 



período de fevereiro a agosto de 2018, um parecer favorável de seu 
orientador, o professor Dimas Floriani, o aceite da instituição estrangeira e 
currículo de seu supervisor nessa instituição. Pedido deferido e homologado 
pelo Colegiado. vi) Novo pedido de Aline Pinheiro : A aluna Aline Pinheiro 
apresentou novo pedido de afastamento para tratamento de saúde, sendo 
que a solicitação foi entregue na secretaria minutos antes do início da 
reunião do Colegiado. Nesse pedido apresenta novo atestado, além de 
laudos psicológicos e carta. Lida a carta aos presentes, o Colegiado 
debateu sobre, decidindo em três etapas: 1º) Solicitar uma posição formal 
da orientadora, a professora Miriam Adelman, pois a mesma não se 
manifestou ante a solicitação da aluna; 2º) conceder três meses de 
afastamento (dezembro, janeiro e fevereiro), informando à solicitante que a 
mesma deve retomar suas atividades no início do próximo semestre, porém, 
ressaltando que o prazo de defesa só pode ser estendido até o máximo de 
trinta meses (setembro de 2018), para manter o prazo de titulação da 
CAPES; 3º) por último, solicitar orientação da PRPPG, por escrito 
formalmente via processo administrativo, citando a portaria 76/2010 
(indicada pela aluna na carta) e o servidor que a orientou, pois de acordo 
com o entendimento do Programa, o período informado nessa portaria (de 6 
até 18 meses) seria no item de suspensão de bolsa durante afastamentos, 
lembrando que a aluna continua recebendo a bolsa durante seu tratamento, 
autorizado em maio. O Colegiado tem optado em não suspender a bolsa 
durante o afastamento por tratamento de saúde, entretanto, entende que 
não há possibilidade de prorrogação das bolsas após os prazos 
regulamentares para os dois níveis de ensino. Os estudantes bolsistas que 
necessitam de afastamento, continuam a receber a bolsa, entretanto, as 
parcelas vão até o limite de 24 meses para mestrandos e 48 para 
doutorandos. A prorrogação do prazo de defesa nos dois níveis de ensino 
acontece, mas sem recebimento de bolsa em período posterior. O 
Colegiado lembra que não se trata de vínculo empregatício e tem seguido 
as normativas da CAPES. 
…………………………………………………….…………………... 
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, 
08 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 


