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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2018, às 14:00 horas, em sua Sede no Rua General Carneiro, 460,
Edi�cio D. Pedro I - 9º andar, sala 906 - Bairro Centro, Curi�ba/PR, realizou-se a segunda 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.ª Dr.ª Maria Tarcisa Silva Bega, Prof.ª Dr.ª Ana Luisa Fayet
Sallas, Prof. Dr. Alexandro Dantas Trindade, Prof. Dr. Alfio Brandenburg, Prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira,
Prof. Dr. Nelson Rosário de Souza, além dos representantes discentes Kauê Barreiros Correa Pessoa
Guimarães e Eduardo da Silva. Registradas as presenças dos mesmos no Livro de Presenças. O Presidente
iniciou os trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1 - Informação sobre regras e decisões a respeito
de professor visitante e edital pós-doc.; 2 - Nova ro�na para a documentação das atas do Colegiado (via
SEI); 3 - Pedido de validação do diploma estrangeiro; 4 - Novas regras do Pós-doc.; 5 - Solicitação de
Solange Kurpiel, dispensa excepcional e prorrogação de defesa; 6 - Solicitação de Cotutela de Bruna
Floriano; 7 - Pedidos de validação de disciplina; 8 - Pedidos de prorrogação de prazo de defesa; 9 -
Situação das qualificações, turma doutorado 2014 e mestrado 2016; 10 - Informação sobre desligamento
de pós-doc de Ana Vanali; 11 - Comissões formadas em março e a�vidades previstas; 12 - Outros: i)
trabalhos de disciplinas de 2017 não entregues; ii) informações sobre o Relatório Sucupira; iii) Nova
correção e alteração de conceito em disciplina; iv) concurso brasileiro anpocs de obras cien�ficas e teses
universitárias em ciências sociais / 2018; v) Caso do pedidos de credenciamento de professores. Dando
prosseguimento, a presidente retomou a palavra e deu início as discussões dos pontos de pauta: 1 -
Informação sobre regras e decisões a respeito de professor visitante e edital pós-doc.: O assunto foi
trazido para o Colegiado, pensando na situação da Professora Maria de Los Angeles, atualmente fazendo
estágio pós-doutoral no Programa, com bolsa PNPD. A bolsa acaba em dezembro, e o Programa de
professor visitante da PRPPG prevê bolsas de longo prazo, num máximo de 12 meses, apesar de ter como
critério a prioridade para países de alto impacto cien�fico (para o quesito de internacionalização). Em
todo o caso, o Programa pode fazer a solicitação, considerando que é preciso avaliar a produção da
mesma, que deve ser compa�vel com a dos demais professores permanentes do Programa. Enquanto
pós-doutoranda, ministra disciplinas, co-orienta, sua temá�ca tem transversalidade com dois eixos do
Programa, Ruralidades e Gênero, além da área da Educação, onde têm projetos em conjunto. Após as
falas da professora Marlene Tamanini e do professor Alfio Brandenburg, o Colegiado aprova o pedido,
considerando a disponibilidade de bolsas de 12 meses, que não inviabiliza a solicitação de pedidos de
curto prazo (de 1 a 3 meses). A professora Marlene se encarregará de ver os trâmites do Programa de
Professor Visitante, cronograma e demais procedimentos. 2 - Nova ro�na para a documentação das atas
do Colegiado (via SEI): A secretaria apresentou a proposta de que as atas do Colegiado passem a ser
feitas via Sistema SEI, facilitando a consulta, a assinatura por todos os membros. O Colegiado aprova,
bastando que crie nova ro�na de aprovação da ata, passando a versão prévia para todos, para que então
seja lançada no sistema. 3 - Pedido de validação do diploma estrangeiro: O Programa recebeu um
pedido de validação de diploma, que agora é feito pelo sistema SIGA. A solicitante é Carolina Esther
Kotovicz Rolon, com o tese in�tulada "La massifica�on du lycée au Brésil et l’expérience lycéenne à
Curi�ba". Considerando a temá�ca, a comissão designada para avaliar o pedido será formada por:
professora Ana Luisa Fayet Sallas, professor Alexandro Dantas e professora Simone Meucci. A comissão
receberá os materiais e confirmará, até o dia 27/04, se o Programa já acolhe o pedido ou se será
necessário a complementação de documentos por parte da solicitante. O parecer deve ser apresentado
ao Colegiado, para homologação, considerando que o Programa tem 60 dias para dar a resposta à Pró-
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Reitoria. 4 - Novas regras do Pós-doc.: O programa recebeu a nova portaria que regula o pós-doc na
UFPR, a resolução 16/18-CEPE. De acordo com esta, o processo deve ser feito sempre por Edital, com
chamada pública, enumerando as vagas, critérios, cronograma, períodos, etc. A proposta do Colegiado é
fazer dois editais por ano, um para início no segundo semestre e outro para o começo de cada ano. A
comissão que confeccionará tal edital fica designada por: professora Maria Tarcisa Bega, professor
Ricardo Costa de Oliveira e professora Maria Aparecida Bridi. 5 - Solicitação de Solange Kurpiel, dispensa
excepcional e prorrogação de defesa: a aluna de doutorado em cotutela Solange Kurpiel, enviou duas
solicitações para o Colegiado: a primeira, uma dispensa excepcional de algumas aulas presenciais de
Epistemologia (14 e 31/03, 07, 14 e 21/06), considerando que retorna a Paris final de maio; a segunda,
pede prorrogação do prazo final de defesa. Sobre o primeiro, a discente informa que atualmente tem
contrato de trabalho como professor temporário na Université Paris-Est Marnela-Vallée, apresentando
documentos do vínculo, e que conseguiu dispensa por 2 meses e maio para sua vinda ao Brasil nesse 1º
semestre de 2018. Apesar disso, se compromete a cumprir as a�vidades e avaliações, mesmo a distância.
O Colegiado aprova o pedido. Sobre o segundo, a aluna pede prorrogação de seis meses a par�r da data
de assinatura da convenção da cotutela, 21 de outubro de 2014. Informa que durante o curso sempre
trabalhou em tempo integral ou parcial, pelo fato de não possuir bolsa, apresenta documentos
comprovantes dos vínculos. O Colegiado também aprova o pedido de prorrogação, considerando
também que a Université Lumière Lyon 2 permite a dilação do tempo de defesa da tese. A secretaria
providenciará a parte burocrá�ca da prorrogação, considerando que no caso da cotutela é necessário
fazer o termo adi�vo, junto a AUI/UFPR. 6 - Solicitação de Cotutela de Bruna Floriano: a solicitação de
cotutela de Bruna Floriano, aluna da Université Aix-Marseille, foi recebida pelo Programa. O �tulo inicial
da pesquisa é "Compreendendo a precariedade no Brasil: aproximação combinando estatuto do emprego
e subje�vidade do trabalho no diálogo com as abordagens europeias", e foi direcionado para a Professora
Maria Aparecida Bridi, do Eixo de Trabalho. Avaliado o projeto e o plano de trabalho da candidata, o
Colegiado aprova o pedido. A secretaria providenciará os trâmites burocrá�cos para a solicitação de
cotutela para a PRPPG e AUI/UFPR. 7 - Pedidos de validação de créditos/disciplinas: Foram avaliados os
pedidos de validação de créditos para discentes, conforme segue: Emanoele de Deus Savagin, do
mestrado, realizou disciplina no PPG Direito, de 02 créditos, aprovado pelo Colegiado; Igor Alexandre
Silva Bueno, do doutorado, realizou disciplina no PPG Educação Física (opta�va para o Programa), 04
créditos, aprovada a validação; Carla Andreia Alves da Silva Marcelino, do doutorado, solicita validação de
créditos em disciplinas feitas no mestrado. Validada uma opta�va de 04 créditos, feita no 2º semestre de
2013; Andreia Pereira Zanella, do mestrado, solicita validação dos créditos das 3 disciplinas que realizou
em 2017 como aluna ouvinte, considerando que realizou todas as a�vidades e cumpriu frequência,
aprovado pelo Colegiado; Roseli Bregan�n Barbosa, do doutorado, solicita equivalência da disciplina de
Epistemologia e Teoria Social, obrigatória para o doutorado, pela disciplina Tópicos avançados em
métodos e técnicas de pesquisa I, realizada durante o mestrado. Segundo a solicitante, as disciplinas
citadas teriam ementas semelhantes, mas de acordo com a avaliação do Colegiado, isso não procede, não
é o mesmo conteúdo, sendo a bibliografia substancialmente diferente entre os programas (pra�camente
90% diferente). O Colegiado indefere o pedido, por não haver equivalência. A secretaria informará a
aluna. 8 - Pedidos de prorrogação de prazo de defesa: Foram avaliados os seguintes pedidos de
prorrogação: 1) Marco Aurélio Barbosa, do mestrado, orientando do Prof. Ricardo Costa de
Oliveira, bolsista. Lida o requerimento da solicitação aos presentes, que apresenta como anexos o relato
detalhado das a�vidades no mestrado até agora, uma proposta de cronograma para o término, parecer
de aprovação do pedido de seu orientado, além de atestado médico. Aprovado prorrogação de seis
meses; 2) Claudia Rejane S. Almeida Santos, mestranda, orientanda do Prof. José Rasia, não bolsista. Lida
a carta de solicitação aos presentes, com a jus�fica�va do pedido, informação sobre o estágio atual e as
etapas necessárias para a finalização do trabalho. O pedido vem assinado em conjunto orientanda e
orientador. Aprovado os seis meses de prorrogação; 3) Chris�an Maciel Bri�o, doutorando,
orientando do Prof. Dimas Floriani, bolsista. Lida a carta de solicitação aos presentes, que detalha a
jus�fica�va do pedido, o andamento da pesquisa em 2017 e as pendências necessárias para conclusão do
trabalho. O pedido vem assinado em conjunto orientando e orientador, aprovada a solicitação de defesa
ao final de julho pelo colegiado. 9 - Situação das qualificações, turma doutorado 2014 e mestrado 2016:
Primeiro, em relação aos discentes que ainda não qualificaram e estão em atraso: 1) Aline Pinheiro,
mestranda, orientanda da professora Miriam Adelman, foi bolsista, esteve em afastamento para
tratamento de saúde por seis meses (entre maio e novembro), além de um período complementar de
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três meses ainda em tratamento de saúde (dezembro a fevereiro). Esteve na secretaria esta semana,
informando sobre sua situação quanto ao retorno, que deveria ser dado em março, e solicita prazo para
qualificar até o mês de julho (entregando o trabalho até o final de junho), com defesa até setembro de
2018. Foi citado a sugestão de coorientação, considerando que no período sua orientadora estará fora do
país. A professora Miriam já havia entrado em contato com o professor Klaus Friedrich Wilhelm
Eggensperger, do departamento de Letras, considerando que a aluna está frequentando uma disciplina
do mesmo, e que este é especialista no assunto tratado na dissertação. O professor concorda com a
coorientação, e o Colegiado aprova e homologa, tanto o pedido da aluna de prazo da qualificação, quanto
a coorientação; 2) Vinicius Ricardo Tomal, mestrando, orientando do professor Dimas Floriani, foi bolsista.
Em contato com a secretaria, tanto orientando quanto orientador jus�ficaram o atraso, o aluno está com
o trabalho em estado avançado e estão organizando a banca de qualificação para o início de maio; 3)
Ivana Cris�na Lima de Almeida, doutoranda, orientanda do professor Nelson Rosário de Souza, não
bolsista. Em contato com a secretaria a aluna informou que depositaria até hoje a versão para
qualificação. O professor Nelson informou aos presentes que recebeu o trabalho, ainda fará a leitura e
prevê a realização da qualificação para o começo de maio; 4) Neli Gomes da Rocha, doutoranda,
orientanda da professora Tarcisa Bega, foi bolsista, esteve afastada por licença maternidade por seis
meses. A professora Tarcisa informou que está com o trabalho para qualificação, que acontecerá no final
de maio, tendo em vista estar presidindo a comissão do Seminário Nacional de Sociologia & Polí�ca. 5)
Rosilene Komarcheski, doutoranda, orientanda do professor Alfio Brandenburg, foi bolsista, esteve
afastada por licença maternidade por seis meses. A licença maternidade acabou na semana passada, em
17 de abril, o professor Alfio informou que ainda não entrou em contato com a mesma, todavia o
trabalho já estava avançado antes de sair para a licença, então prevê a qualificação para maio, também
depois do Seminário. Segundo item, em relação aos discentes que ainda não defenderam: 1) Amanda
Iargas, mestranda, orientanda da professora Ana Luisa Sallas. A princípio, a mesma havia �do prorrogação
de um mês para a defesa, porém, conforme informa a professora Ana Luisa informa, só será possível
defender no final de maio. Aprovado pelo Colegiado. 2) Henri Francis Ternes de Oliveira, mestrando,
orientando do professor Pedro Bodê. Uma vez que o professor Pedro está afastado, o aluno pergunta se é
possível que a banca seja presidida pelo professor André Giamberardino, da linha de pesquisa, ou se é
preciso aguardar o retorno do seu orientador. O Colegiado entende que pode ser feita a subs�tuição
nesse caso. A secretaria informará o aluno. 3) Thiago de Mello Elias, mestrando, orientando do professor
Nelson Rosário de Souza. A banca está sendo agendada para o dia 07/05. Em relação ao doutorado, e as
prorrogações já aprovadas, Mariana Correa Azevedo tem o prazo até julho, Sylvio Ramirez e Thiago
Leibante, que não eram bolsistas, tem o prazo até setembro. 10 - Informação sobre desligamento de
pós-doc de Ana Vanali: A pós-doutoranda Ana Chris�na Vanali, enviou carta ao Colegiado informando
sobre o seu desligamento do estágio pós-doutoral, tendo em vista aprovação em concurso em outro
estado. Homologado pelo Colegiado. 11 - Comissões formadas em março e a�vidades previstas:
relembrando sobre as comissões criadas na reunião anterior: para a comissão do Regimento Interno,
foram indicados: Prof.ª Simone Meucci e Prof. Alexandro Trindade; para a comissão do reajuste curricular,
foram indicados: Prof.ª Tarcisa Bega e Prof. José Rasia; para o novo edital do processo sele�vo,
foram indicados: Prof.ª Marlene Tamanini, Prof. Alfio Brandenburg e Prof. Rodrigo Czajka. Lembrando que
os discentes também par�ciparão das comissões, bastando que as comissões os convoquem. O ideal é
que as propostas circulem entre todo o corpo docente no mês de maio, para que a aprovação já possa
acontecer na próxima reunião. Os dois primeiros devem ser enviados para a PRPPG até o dia
01/06/2018. 12 - Outros: outros assuntos da reunião: i) trabalhos de disciplinas de 2017 não entregues:
A professora Marlene ques�onou ao Colegiado qual deve ser o procedimento em relação aos discentes
que não entregaram trabalhos finais de disciplina do 2º semestre de 2017. Há casos bem específicos de
alunos bolsistas de convênio internacional, que não seria o caso de reprovar o discente, mas de ins�tuir
um prazo complementar e uma cobrança formal do Programa em relação a entrega. O Colegiado entende
que a secretaria pode enviar um comunicado, informando como prazo máximo para a entrega de
trabalhos, até o final de maio, enfa�zando que a ausência do mesmo implica em reprovação e
desligamento de bolsa. Homologado pelo Colegiado. ii) informações sobre o Relatório Sucupira: Foi
informado aos presentes que o relatório anual de 2017 do Programa foi enviado em 10 de abril, pela
Plataforma Sucupira de informações. A pró-reitoria tem até o dia 30 de abril para homologar o relatório.
Um resumo das informações do Programa: são 3 Linhas de pesquisa e 60 projetos de pesquisa, dos quais
52 se mantém em andamento para 2018 e 7 foram concluídos; O programa têm 71 disciplinas na grade
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curricular, foram ofertadas 141 Turmas ofertadas (isso contando com os seminários de dissertação e
doutoramento, sem estes seriam 15 turmas “presenciais” e 8 turma de seminários metodológicos; São 18
docentes permanentes, 126 discentes, dos quais foram 29 �tulados, 4 desligados e 2 abandonos,
findando 2017 com 91 discentes matriculados; durante o ano foram 197 Par�cipantes externos (em
bancas e projetos, ou co-autores de produção bibliográfica e técnica); 29 Trabalhos de Conclusão, sendo
11 dissertações e 18 teses; o tempo médio de �tulação: 26,6 Mestrado e 51,8 Doutorado; foram 473
registros em produções intelectuais, sendo 236 bibliográficas, 236 técnicas, 1 ar�s�ca; detalhando,
foram 64 ar�gos (8 A1, 2 A2, 6 B1 = 16 ar�gos em extratos qualificados, ou 25%), 59 na categoria Livro
(13 como obra completa, 39 capítulos de livro, 7 outros); foi lido a parte final do relatório qualita�vo, que
também faz um resumo das informações. O texto na íntegra pode ser conferido na Plataforma
Sucupira. iii) Nova correção e alteração de conceito em disciplina: Foi relembrado do caso do discente
Daniel Fleig, que esteve na coordenação no início do ano, informando sobre sua situação com a disciplina
Sociologia I. O aluno passou por problemas de saúde, apresentando comprovantes. Não conseguiu
entregar o trabalho final da disciplina, sendo reprovado na mesma uma segunda vez. Em contato com o
professor Marcio de Oliveira, que ministra a disciplina, o mesmo aceitou rever o trabalho, es�pulando
nova prazo para entrega e condicionando a aprovação final do Colegiado. Nessa nova correção, o
conceito alcançado foi C, o que aprova o aluno. O Colegiado está de acordo com o procedimento tomado
pela coordenação e docente, e aprova o pedido de alteração da nota no Sistema SIGA. iv) concurso
brasileiro anpocs de obras cien�ficas e teses universitárias em ciências sociais / 2018: Foi informado
sobre o edital do concurso de obras cien�ficas da ANPOCS, até o dia 04/05, no qual podem ser inscrever
dissertações e teses. O valor da inscrição é de R$500,00 (que não podem ser custeados pelo Programa,
tendo em vista não termos a liberação do PROAP até o momento). A secretaria divulgará entre os
egressos que �tularam em 2017 e professores. v) Caso do pedidos de credenciamento de professores:
Foi repassado ao Colegiado a informação, já discu�da entre a comissão de credenciamento, sobre um
grupo de professores que iniciou uma ar�culação para ingresso no Programa. São docentes do Programa
de Polí�cas Públicas, que teriam uma proposta de abrir uma nova linha de pesquisa (vir com a linha
pronta). Não são professores com formação em Sociologia ou Ciências Sociais, e o Programa já
ultrapassou a cota permi�da de docentes de outras áreas. Foi discu�do sobre o impacto posi�vo que isso
poderia trazer para o eixo de ins�tuições, que só tem a professora Maria Tarcisa Bega com o tema de
polí�cas públicas, no que tange a projetos e orientações, mas também os possíveis impactos
nega�vos. Foi consultada pela secretaria a produção dos interessados, tal como feito com qualquer
solicitação de credenciamento, e apenas um dos interessados teria a produção equivalente ao corpo
docente do programa. O Colegiado entende que não é possível iniciar um novo processo de
credenciamento com solicitantes com essas caracterís�cas. 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, após lida e aprovada, segue assinada  por mim e pela Presidente.
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