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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 25 dias do mês de maio 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 terceira Reunião do
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, sob a
Presidência da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Cruz Bridi e com o comparecimento dos seguintes docentes:
Prof.ª Dr.ª Marlene Tamanini, Prof. Dr. Alfio Brandenburg, Prof. Dr. Alexandro Dantas Trindade, Prof. Dr.
Nelson Rosário de Souza, Prof. Dr. José Miguel Rasia, Prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira, além dos
representantes discentes Robsom Rodrigues de Lima, Eduardo da Silva, Kauê Barreiros Pessoa
Guimarães e Ta�ane Salete de Almeida Berdusco. Registradas as presenças no livro de presenças. O
Presidente iniciou os trabalhos lembrando que a reunião tem horário de término, 16:00 horas, pois após
isso será realizada a reunião da Coordenação do Curso de Ciências Sociais. Nesse sen�do, se não for
possível esgotar todos os itens pautados para esta reunião, os que não forem falados serão retomados na
reunião prevista para a primeira quinzena de junho. Ainda antes de iniciar a paut, foi apresentada a nova
representante discente do doutorado, Ta�ane Berdusco, que fica no lugar do discente Kaue Pessoa que já
completou um ano de representação. Após isso, retomou a palavra apresentando a pauta da reunião: 1 –
 Designação da comissão da Eleição para a Coordenação; 2 – Prêmio Tese CAPES; 3 – Alterações do
Regimento Interno do Programa; 4 – Reajuste curricular; 5 – Edital do Processo sele�vo para 2019; 6 –
 Edital para o pós-doutorado; 7 – Pedido de coorientação de doutorado; 8 – Pedidos de validação de
disciplina/créditos; 9 – Informações financeiras - PROAP, F.A., Arrecadação de GRUs; 10 - Aprovação
das atas 01 e 02 de 2018; 11 - Outros. Iniciando a discussão da pauta: 1 – Designação da comissão
da Eleição para a Coordenação: Tendo em vista que se aproxima o prazo de dois anos da atual
coordenação, se faz necessário iniciar o processo de eleição para o novo período, 2018-2020. O primeiro
passo é criar a comissão da eleição, que deve ser composta por um docente, um técnico e um discente.
Foram indicados: o Prof. Dr. Rodrigo Czajka, para presidir a comissão, o técnico Ka�ano Miguel Cruz e a
representante discente Ta�ane Almeida Berdusco. O Prof. Alexandro Dantas fica como suplente da
comissão, caso haja algum problema. O Colegiado homologa a decisão, e marcará reunião com o grupo
de docentes para uma conversa sobre a chapa. 2 – Prêmio Tese CAPES: O programa recebeu a
informação divulgação do Premio Tese CAPES de 2018, que premiará uma tese de cada área, das que
foram defendidas em 2017 em todo o Brasil. Cada programa pode indicar apenas uma tese, e para decidir
a escolhida é preciso de uma comissão, conforme orienta o edital da CAPES. O programa teve 18 teses
defendidas em 2017, e ins�tui no 2º semestre daquele ano a aprovação da banca para que a tese
concorra a prêmios como esse. Apenas cinco teses foram avaliadas nesse sen�do, então ainda é preciso
que os orientadores indiquem as pré-selecionadas para que a comissão decida qual é será a indicada. O
professor Nelson foi indicado para a comissão, o professor Alfio indica que fica como suplente, como é
preciso de uma comissão de pelo menos três professores, a secretaria escreverá para o corpo docente,
solicitando mais dois nomes para compor a comissão, além de pedir que indiquem as teses para pré-
seleção. 3 – Alterações do Regimento Interno do Programa: A comissão designada para verificar as
alterações/adequações do Regimento Interno, formada pelo professor Alexandro Trindade e pela
professora Simone Meucci, apresentaram um documento com propostas para o Colegiado. Destaca-se
alguns pontos mais polêmicos: a) suficiência em língua estrangeira: a comissão propõe rever sobre a
língua espanhola, re�rada da lista de línguas estrangeiras aceitas pelo programa em 2013; ques�ona-se
também em que momento essa língua deve ser cer�ficada, se ao ingresso no Programa, via processo
sele�vo, ou após ingresso. Após discussão, o Colegiado o Colegiado está de acordo e aprova a volta do
Espanhol como língua aceita no Programa. Define também que os alunos terão o prazo de um ano para
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entregar a cer�ficação na secretaria, da língua exigida no mestrado, e da segunda língua do doutorado. A
lista com as principais línguas passam a ser, então: Inglês, Francês e Espanhol, mas para a língua
secundária do doutorado, pode-se abrir para outras, avaliando cada caso. b) Sobre as bolsas: a comissão
propõe, conforme indicado na resolução 32/17, de que o texto do regimento direcione para norma�va a
ser elaborada pela comissão de bolsas. O Colegiado foi de acordo com essa alteração proposta, fica
decidido que a comissão de bolsas deve preparar norma�va (ou edital) interna para distribuição e
avaliação das bolsas. Essa norma�va deverá ser aprovada e homologada pelo Colegiado nas próximas
reuniões do Colegiado. c) Sobre o processo sele�vo: semelhantes ao item das bolsas, a comissão propõe
que o regimento apenas aponte para o edital de seleção, a ser lançado anualmente, onde ficará disposto
o detalhamento do processo. O colegiado também está de acordo com essa proposta. Há mais pontos
alterados, porém a comissão prepará o documento final, compilando estas e outras sugestões do
Colegiado, e enviará para todos do corpo docente para aprovação final. 4 – Reajuste curricular: A
comissão designada para verificar as alterações/adequações da grade curricular do programa, formada
pela Prof.ª Maria Tarcisa Bega, pelo Prof. José Rasia, e pelos representantes discentes, apresentam suas
propostas. O principal item do currículo discu�do era a re�rada dos seminários de dissertação e
seminários de doutoramento, sendo quatro disciplinas de 1 crédito para o mestrado e oito disciplinas de
1 crédito para o doutorado. Segundo o Prof. Rasia, para o mestrado basta �rar esses seminários que o
Programa ainda atende o piso de créditos exigidos, es�pulando vinte créditos em disciplina para a
�tulação. A mesma saída não pode ser feita para o doutorado, ao re�rar os seminários, que totalizam
oito créditos, o programa ficaria abaixo do piso es�pulado na resolução (30 créditos). Por isso, é preciso
incluir uma disciplina na carga do doutorado, que pode ser ins�tuído um Seminário Metodológico 2 (para
o segundo ano), ou incluir uma opta�va. O Colegiado optou por incluir mais uma opta�va para o
doutorado, e lembrando também que sempre é possível validar créditos de disciplinas feitos em outros
programas, durante o mestrado (desde que dentro do prazo es�pulado na resolução), ou até de
produção acadêmica. 5 – Edital do Processo sele�vo para 2019: A comissão do processo sele�vo,
composta pela Prof.ª Marlene Tamanini e pelos Professores Alfio Brandenburg e Rodrigo Czajka, �nham
sua proposta para o novo edital, porém o mesmo terá que ser reformulado, dado algumas decisões em
relação ao Regimento. O Colegiado altera o lançamento do Edital para junho, dando tempo para os
úl�mos ajustes. 6 – Edital para o pós-doutorado: Sobre o edital do pós-doutorado, algumas decisões
devem ser tomadas pelo corpo docente e Colegiado, que devem ser incorporados no detalhamento do
edital. Primeiro é preciso decidir o que será solicitado na inscrição, de acordo com a prá�ca já efetuada
no programa e considerando agora o edital público. O segundo ponto a decidir são as etapas de avaliação
no processo de seleção. Por úl�mo, como se dará a distribuição de vagas, se por docente, por eixo
temá�co ou linha de pesquisa. Após discussão, o Colegiado define, no primeiro ponto, que a inscrição se
dará via: i) requerimento de inscrição; ii) cópia do diploma de doutorado; iii) currículo la�es
documentado (úl�mos quatro anos, experiência intelectual e didá�ca); iv) projeto de pesquisa; v) plano
de a�vidades; vi) carta de intenção; vii) carta de aceite do supervisor do estágio pós-doutoral (futuro
orientador). Considerando o úl�mo documento solicitado, a carta de aceite, as etapas do processo
podem se resumir a projeto e currículo. O Edital já discorrerá sobre as condições de aprovação no estágio
pós-doutoral, com exigência de produção de ar�go. As vagas serão distribuídas por docentes. De acordo
com a resolução, as inscrições se darão via SIGA, a comissão do processo sele�vo conterá três membros,
e o edital será lançado no final de junho, para início do estágio em agosto. Um segundo edital será
lançado em  dezembro, para início em março do ano que vem. Homologado. 7 – Pedido de coorientação
de doutorado: A coordenação recebeu os seguintes pedidos de orientação: a) do discente Igor Alexandre
Silva Bueno, orientando do Prof. Wanderley Marchi Junior, solicita aprovação da coorientação pelo Prof.
Renato Francisco Rodrigues Marques, da EEFERP-USP, aprovado pelo Colegiado; b) da discente Carolina
Simões Pacheco, orientanda da Prof.ª Ana Luisa Sallas, solicita a aprovação da coorientação pelo Prof.
Oscar Aguillera Ruiz, da Universidade do Chile, aprovado pelo Colegiado; c) do discente Kauê Pessoa,
orientando do Prof. Alfio Brandenburg, solicita a aprovação da coorientação pelo Prof. Diego Dominguez,
da Universidade de Buenos Aires, aprovado pelo Colegiado. Homologado. 8 – Pedidos de validação de
disciplina/créditos: Foram avaliados os pedidos de validação de créditos para discentes, conforme segue:
Kelem Ghellere Rosso, do doutorado, pedido recebido pelo Colegiado na reunião e repassado para a sua
orientadora, que está de acordo com a validação de duas disciplinas, equivalente a 12 créditos, aprovado
pelo Colegiado; Rafaela Mascarenhas Rocha, do doutorado, realizou disciplina na UFSC, o Colegiado
recebe a solicitação e repassará para o orientador avaliar a per�nência do conteúdo; Isabela Maria
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Marassi Rubira , do doutorado, solicita validação de créditos em disciplinas realizadas na USP, o Colegiado
recebe a solicitação e repassará para a orientadora avaliar a per�nência do conteúdo; Camila Sailer
Borba, do doutorado, solicita validação dos créditos de disciplinas realizadas durante o mestrado na
Unibrasil, o Colegiado recebe a solicitação e repassará para a orientadora avaliar a per�nência do
conteúdo; Virginia Terezinha Kestering, do doutorado, solicita validação de duas disciplinas realizadas
neste Programa, no ano de 2017, aprovado pelo Colegiado. Walmir de Faria Junior, do doutorado, solicita
validação de disciplinas opta�vas realizadas durante o mestrado neste Programa de Pós-graduação,
aprovado pelo Colegiado. Homologado. 9 – Informações financeiras - PROAP, F.A., Arrecação de GRUs:
Ponto será discu�do na próxima reunião do Colegiado. 10 - Aprovação das atas 01 e 02 de 2018: Ponto
será discu�do na próxima reunião do Colegiado. 1 - Outros: nenhum item complementar. Nada mais
havendo a tratar, a 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 16:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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