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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de março do ano de 2018, às 14:00 horas, em sua Sede no Rua General Carneiro, 460,
Edi�cio D. Pedro I - 9º andar, sala 914 - Bairro Centro, Curi�ba/PR, realizou-se a primeira Reunião do
Colegiado do Programa de Pós-graduação da Sociologia, da Universidade Federal do Paraná, sob a
Presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida da Cruz Bridi e com o comparecimento dos seguintes
docentes: Prof.ª Dr.ª Marlene Tamanini, Prof. Dr. Rodrigo Czajka, Prof.ª Dr.ª Simone Meucci, Prof. Dr.
Alexandro Dantas Trindade, Prof.ª Dr.ª Meryl Adelman, Prof.ª Dr.ª Monica Helena Harrich Goulart, Prof.
Dr. Alfio Brandenburg, Prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira, além dos representantes discentes Robson
Rodrigues de Lima e Eduardo da Silva. Registradas as presenças dos no Livro de presenças. O Presidente
iniciou os trabalhos apresentando a pauta da reunião:  1 – Planejamento do Programa de Pós-graduação
em Sociologia para 2018: Atualização do Regimento Interno, reajuste curricular, e comissões; 2 –
Programa Ins�tucional de Internacionalização CAPES/PrInt; 3 – Aula Inaugural; 4 – Informação sobre os
cortes de bolsa, bloqueio de alunos no SAC CAPES; 5 – Solicitação de validação de créditos e disciplinas; 6
– Solicitações de saída para campo; 7 – Solicitações de prorrogação de prazo de defesa; 8 – Situação das
qualificações e previsão das defesas 2018; 9 – Outros: Alterações de conceito no SIGA; Homologação da
avaliação dos bolsistas e da distribuição de bolsa 2018;Reunião com as novas turmas e bolsistas;
SUCUPIRA, verificação das informações; SIGA: processamento das matrículas e dúvida sobre as disciplinas
de seminários. Dando prosseguimento, a presidente deu as boas vindas aos presentes, nesta primeira
reunião do ano, relembrando que as aulas iniciam na semana que vem. A professora Simone
Meucci informou aos presentes sobre a situação em que se encontra o PROFSOCIO, que está na fase da
entrevista no processo sele�vo e prevê o início das aulas para abril. Lembrando também que são dez
vagas para este curso. A presidente retomou a palavra e deu início as discussões dos pontos de pauta. 1 –
Planejamento do Programa de Pós-graduação em Sociologia para 2018: Atualização do Regimento
Interno, reajuste curricular, e comissões: De acordo com a nova portaria que regula os Programas de
Pós-graduação da UFPR, a Portaria 32/17, temos até o dia 01 de junho para atualizar o nosso Regimento
Interno e também realizar o reajuste curricular. Para tais tarefas, o Colegiado entende ser necessário a
criação de comissões. Para a comissão do Regimento Interno, ficam indicados: Prof.ª Simone Meucci
e Prof. Alexandro Trindade. Para a comissão do reajuste curricular, ficam indicados: Prof.ª Tarcisa Bega e
Prof. José Rasia. Os discentes também par�ciparão das comissões. Foi relembrado também, que na
úl�ma reunião do ano passado houve a indicação de comissão que trabalhará no edital do processo
sele�vo, a comissão será formada por: Prof.ª Marlene Tamanini, Prof. Alfio Brandenburg e Prof. Rodrigo
Czajka. O ideal seria lançar o edital ainda no primeiro semestre, dando mais tempo de preparo aos
candidatos. A comissão que regulará o estágio docente con�nua sendo liderada pela Prof. Tarcisa Bega,
que dará encaminhamento junto a comissão do reajuste curricular, em se tratando de assunto correlato.
Alteração da comissão de bolsa: sai o Prof. Alfio Brandenburg e entra o Prof. Rodrigo Czajka. O prazo para
as comissões apresentarem a proposta inicial é 1º de maio, para circular entre todos os professores e
aprovar ainda nesse mês. 2 – Programa Ins�tucional de Internacionalização CAPES/PrInt: Foi informado
aos presentes, o que já é de conhecimento da maioria dos docentes, sobre o andamento do
Programa Ins�tucional de Internacionalização CAPES/PrInt. Sobre o Programa, foi apresentado o valor do
recurso financeiro total nacional, que será dividido entre as Universidades contempladas. Estas por sua
vez, dividirão entre os Programas de Pós-graduação par�cipantes dos projetos. O valor é dividido entre os
grandes eixos, na UFPR são cinco, sendo que cada eixo pode ter até 5 projetos. A aplicação dos recursos
cabe aos Programas integrantes e suas negociações internas, podendo atender itens como pós-
doutorado no exterior, doutorado-sanduíche, professor visitante, intercâmbios cien�ficos, dentre



06/02/2020 SEI/UFPR - 0825991 - Ata de Reunião

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=842038&infra_siste… 2/4

outros. O prazo para conclusão destes é 16 de março. Vários professores e professoras estão par�cipando
das reuniões dos subprojetos do Eixo 5 "Democracia, Cultura e Desenvolvimento". Internamente, o
Programa já havia iniciado seu planejamento, incluindo trazer professores de fora do país, na modalidade
de professor visitante da UFPR, que agora passa a ter como período mínimo um mês. Após as breves
exposições dos professores que estão par�cipando nos projetos do Eixo 5, o Colegiado aprovou por
unanimidade a par�cipação, conforme segue: 1) No projeto "Relações de poder, assimetrias e direitos
humanos", com os docentes Márcio de Oliveira, Maria Aparecida Bridi, Marlene Tamanini, Ricardo de
Oliveira e Sidnei Machado; 2) No projeto "Polí�cas Públicas", com os docentes Alfio Brandenburg, Maria
Aparecida Bridi, Maria Tarcisa BEga e Simone Meucci; 3) No projeto "Smartminds: internacionalização das
humanidades na esfera pública digital", com os docentes Alexandro Trindade, Rodrigo Czajka e Ana Luisa
Sallas. O que foi também mencionado e louvado, e fica registrado em ata, é o diálogo e a solidariedade
interna os Programas, que vem ocorrendo nas reuniões, algo que não era o habitual na Universidade. 3 –
Aula Inaugural: Considerando que ainda não temos informações sobre quando será disponibilizado os
recursos PROAP da pós, o ideal seria contar com algum professor convidado de banca que posso
ministrar a palestra também. A Prof. Tarcisa Bega sugeriu que uma opção também seria u�lizar recursos
da Associação e que depois o Programa custearia algum material para o evento, como troca. Outra ideia
seria fazer mais a�vidades durante o ano, trazendo vários convidados por eixo temá�co. Após discussão,
ficou decidido como temas centrais, os trinta anos da consituição e os cinquenta anos de 68. A prof.ª
Tarcisa Bega e o Prof. Rodrigo Czajka centralizarão e receberão as propostas de aula inaugural (ou aula
magna) e das demais a�vidades. 4 – Informação sobre os cortes de bolsa, bloqueio de alunos no SAC
CAPES: Foi informado aos presentes sobre o caso dos cortes de bolsas ocorridos em janeiro, além do
bloqueio no sistema SAC que, de acordo com a CAPES, é a sanção para o acúmulo de bolsas ocorrido em
2014. Recordando desde o início, em 2016 a CAPES informou sobre o acúmulo, averiguado as
jus�fica�vas dos cinco discentes à época, a Comissão de Bolsas deu parecer favorável aos alunos,
entendimento contestando que era possível o acúmulo de acordo com os editais que os alunos
concorreram. Mesmo assim, a CAPES exigiu a devolução, e mesmo esta sendo feita, em dezembro úl�mo
informou sobre o corte e bloqueio desses discentes. O Programa procedeu conforme orientação da
PRPPG, cancelando formalmente as bolsas, caso contrário a cota ficaria re�da pela CAPES. Foi informado
também sobre o fato da aluna Rosilene Komarcheski ter solicitado do Programa, o envio de recurso,
contestando o corte da bolsa. Os recursos foram enviados para PRPPG, Reitoria e Secretaria dos Orgãos
Colegiados, assim, o programa procedeu de acordo com a solicitação da mesma. Somente a PRPPG
respondeu até o momento, informando que não é instância recursal. Os documentos ficam a disposição
para consulta nos arquivos da secretaria. 5 – Solicitação de validação de créditos e disciplinas: Foram
avaliados os pedidos de validação de discentes, conforme segue: Marcus Roberto de Oliveira, do
doutorado, realizou disciplina no programa de Geografia, com 04 créditos, aprovada pelo Colegiado;
Giovane Matheus Camargo, do mestrado, realizou duas disciplinas no Direito (com 02 e 03 créditos),
aprovadas pelo Colegiado; Rafael José Ramos Silva, do doutorado, solicita validação de disciplina opta�va
realizada no Programa, durante o mestrado, aprovada pelo Colegiado; Renata Brockelt Giacome�, do
doutorado, solicita validação de disciplinas realizadas durante o mestrado em Meio Ambiente e
Desenvolvimento da UFPR, aprovadas duas disciplinas de 06 créditos cada; Vanessa Chris�na Zorek
Daniel, do doutorado, solicita validação de duas disciplinas realizadas durante o mestrado em Sociedade
Cultura e Fronteiras da UNIOESTE, aprovado pelo Colegiado; Sylvio Marinho Ramirez solicita validação de
seminários realizados na L'Ecol des Haute Etudes, durante sua estadia na França, aprovado pelo
Colegiado; Por fim, Juliano Souza Baga�n, reingresso no mestrado, solicita a validação dos créditos
realizados em disciplinas presenciais em 2015, aprovado pelo Colegiado. 6 – Solicitações de saída para
campo: A aluna Nashyelli Salazar Flores solicita aprovação de saída para campo, na comunidade de
Chichihuistan, em Chiapas no México, no período de janeiro a julho de 2018. O aluno Mario Sérgio
Orellano Narvaez solicita aprovação para saída a campo, na Tarija, Bolívia, no período de março a junho
de 2018. Os pedidos contam com o parecer favorável das orientadoras. Aprovado e homologado pelo
Colegiado. 7 – Solicitações de prorrogação de prazo de defesa: Foram avaliados os seguintes pedidos de
prorrogação: 1) Thiago Leibante, do doutorado, orientando da Prof.ª Maria Aparecida Bridi, não bolsista.
A orientadora comentou sobre o caso, como foi a qualificação, reforçando que o aluno trabalha como
professor, durante todo o doutorado. Aprovado prorrogação de seis meses; 2) Patricia Guerino,
mestranda, orientanda da Prof.ª Marlene, não bolsista. A orientadora comentou sobre o caso, sobre a
dificuldade do tema abordado pela aluna, do período em que a mesma esteve em licença para
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tratamento de saúde, e após o retorno foi realizada a qualificação no prazo. Atualmente a mesma
trabalha como professora. Aprovado 90 dias de prorrogação; 3) Amanda Iargas, mestranda, orientanda da
Prof. Ana Luisa Sallas. Solicita 30 dias de prorrogação, aprovada pelo colegiado; 4) Mariana Azevedo,
doutoranda, orientanda do Prof. Pedro Bodê. Apresentou carta detalhando a jus�ficação do pedido,
sobre as alterações após a qualificação. O colegiado debateu sobre o caso, lembrando que não houve
informações ou pedidos anteriores sobre a mo�vação de saúde, e que a aluna foi bolsista desde o início
do curso. A sugestão do Colegiado é pela aprovação de quatro meses de prorrogação; 5) Alexandre
Jeronimo Lima, doutorando, orientando da Prof. Simone Meucci. A orientadora expôs o caso, a situação
atual do trabalho, qualificado no ano passado, e que a defesa ocorrerá entre final de abril ou primeira
quinzena de maio. Aprovado pelo Colegiado. 8 – Situação das qualificações e previsão das defesas 2018:
Primeiro as qualificações que estão em atraso: i) Vinícius Ricardo Tomal, mestrando, orientando do Prof.
Dimas Floriani. A secretaria não tem informações, entrará em contato com aluno e orientador
solicitando-as; ii) Ivana Cris�na Lima, doutoranda, orientanda do Prof. Nelson Rosário de Souza.
Informado pelo orientador que a qualificação deve acontecer até o final de março e a defesa até maio,
lembrando que a aluna não foi bolsista. iii) dentre as qualificações já prorrogadas anteriormente estão:
Aline Pinheiro, prorrogada até março; Neli Gomes Rocha, prorrogada até março; Rosilene Komarcheski,
retorna de licença final de abril. A secretaria entrará em contato com as discentes. Em relação às
previsões de defesas de 2018: i) os orientadores presentes informaram as previsões: Leonardo Micheleto
para março, Marco Aurélio Barbosa para abril, Walter Mauch entre março/abril, Ana Paula D'Avila
para abril, Mariana Braunert para abril, Carolina Pátaro entre abril/maio. ii) a secretaria solicitará
informações para orientadores destes discentes: Claudia Rejane Santos; Henri Francis Ternes, Chris�an
Bri�o. 9 – Outros: i) Alterações de conceito no SIGA: o Prof. José Rasia entregou na secretaria, o�cio
solicitando que seja alterado o conceito do aluno Robson Rodrigues de Lima, de B para A, considerando
seu lançamento equivocado no sistema. Mesmo problema aconteceu com o aluno André Kron Marques
Zapani, na Disciplina do Prof. Márcio de Oliveira, sendo o correto o conceito C ao invés de D. O Colegiado
aprova as alterações destes conceitos no sistema, a secretaria abrirá chamado para alteração, via
processo administra�vo. ii) Homologação da avaliação dos bolsistas e da distribuição de bolsa 2018: A
professora Marlene Tamanini tomou a palavra, na posição de presidente da comissão de bolsas, e relatou
como foi o processo de avaliação dos bolsistas e da distribuição para 2018. Os critérios foram avaliados, e
houve somente um caso de discente que não teve a bolsa renovada para 2018, a doutoranda Mirian
Lopes. O caso foi narrado aos presentes. Em relação a distribuição, foram concedidas 13 bolsas de
mestrado, que �veram vacância com a saída o término do prazo da turma de 2016, e 11 para o
doutorado, da vacância da turma de 2014. Para o mestrado, duas bolsas foram para discentes da turma
do ano passado, e as demais para a nova turma. Não foi possível atender toda a demanda de pedidos de
bolsa, e cinco discentes ficaram na fila de bolsas. Para o doutorado, duas bolsas também foram
concedidas a discentes de anos anteriores, e as demais para a nova turma. Resultado aprovado e
homologado pelo Colegiado. A lista dos bolsistas fica divulgada na página e no mural da secretaria. iii)
Solicitação de auxílio de custo para professor visitante: O Prof. Sidnei Machado enviou para a
Coordenação uma solicitação de ajuda de custo para a vinda de professor convidado/visitante
estrangeiro, Prof Andrea Lassandri, da Universidade de Bologna. O pedido inicial seria para passagens e
internacionais e hospedagem no período de 01 a 09 de junho. O Colegiado discu�u sobre o pedido,
mesmo ainda não tendo informações sobre os recursos do Programa, e recordou que não é o habitual
comprar passagens pelo PROAP, dado a exiguidade do recurso. Talvez a hospedagem possa ser custeada,
porém primeiro é preciso aprovar o plano de trabalho para a vinda do convidado. O ideal seria solicitar na
modalidade de professor visitante pela PRPPG, ou até pelo CNPq. Sugere-se a ar�culação com os demais
programas interessados na vinda do convidado, PPG Direito, PPG Educação, citados pela Prof.ª Maria
Aparecida Bridi. Importante frisar que é do interesse do Programa, tendo em vista o impacto nos índices
de internacionalização. iv) Reunião com as novas turmas e bolsistas: Foi informado aos presentes sobre
a reunião com turmas ingressantes de 2018, que será realizada na semana que vem. Os bolsistas também
são chamados para a reunião. Todos os docentes são convidados a par�cipar também. v) SUCUPIRA,
verificação das informações: O Preenchimento do relatório se dirige para o fim, o prazo para envio para a
PRPPG é início de abril. Assim, os professores tomam ciência de que receberão um formulário para
complementar informações, seguindo o modelo proposto pela PRPPG, nas próximas semanas. vi) SIGA:
processamento das matrículas e dúvida sobre as disciplinas de seminários: Por úl�mo, foi discu�do
sobre as matrículas dos discentes via plataforma SIGA. Se faz necessário que os docentes aprovem as
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solicitações de matrículas nas disciplinas presencias, realizadas até o dia 07/03. A secretaria informou
também que as disciplinas de seminários de dissertação e doutoramento ainda não foram lançadas no
Sistema. Isso se dá pelo fato da obrigatoriedade de, já no ato do lançamento, incluir o dia e horário da
disciplina, e considerando que os seminários seguem calendários a�picos, pede-se a orientação de como
proceder. Os docentes enviarão as informações para a secretaria, que concluíra os procedimentos de
lançamento de matrícula dos alunos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a reunião, da qual, para constar, eu, Ka�ano Miguel Cruz, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
segue assinada  por mim e pela Presidente.

Documento assinado eletronicamente por KATIANO MIGUEL CRUZ, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 26/03/2019, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA DA CRUZ BRIDI,
COORDENADOR DO PROGRAMA DE PG EM SOCIOLOGIA, em 22/11/2019, às 16:48,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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