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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2018, às 14:00 horas, em sua Sede no Rua General Carneiro, 460,
Edi�cio D. Pedro I - 11º andar, sala 1100 - Bairro Centro, Curi�ba/PR, realizou-se a quarta Reunião do
Colegiado (ampliado) do Programa de Pós-graduação em 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. Alfio Brandenburg, Prof. Dr. Alexandro Dantas Trindade,
Prof. Dr. Nelson Rosário de Souza, Prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira, Prof.ª Dr.ª Maria Tarcisa Silva Bega,
Prof.ª Dr.ª Monica Helena Harrich Goulart, além dos representantes discentes Robsom Rodrigues de Lima
e Virginia Therezinha Kestering. Registradas as presenças no livro de presenças. O Presidente iniciou os
trabalhos apresentando a pauta da reunião:  1 - Homologação da proposta de Regimento Interno; 2 -
Reajuste curricular: Atribuição/professores para atualização das ementas e bibliografias das disciplinas do
Currículo; 3 - Eleição da coordenação; 4 - Disciplinas segundo semestre; 5 - Proposta de disciplina
concentrada; 6 - Comissão de credenciamento – avaliação da produção docente 2017/2018; 7 - Pedidos
de validação de disciplina; 8 - Pontos da reunião passada não comentados: informações financeiras e atas
do Colegiado de 2018; 9 - Avaliação do IX SNSP e planejamento do X SNSP e Comissão cien�fica para o
livro do IX SNSP; 10 - Parecer da comissão de validação de diploma; 11 - Prêmio tese capes; 12 -
Solicitação de autorização para afastamento do país de Roseli Bregan�n Barbosa; 13 - Outros. Dando
prosseguimento, a presidente retomou a palavra e deu início as discussões dos pontos de pauta: 1 -
Homologação da proposta de Regimento Interno: Após a discussão da úl�ma reunião, a Comissão do
Regimento Interno apresenta a proposta final de atualização do mesmo. O documento foi enviado
previamente a reunião para todos os docentes, foi discu�do novamente sobre a questão da língua
estrangeira, sobre a adequação de regimento e edital do processo sele�vo. Após algumas indicações de
alterações no texto, anotadas pela secretaria para alteração no documento principal, o Colegiado aprova
o novo regimento. O mesmo será enviado pela secretaria para a aprovação da PRPPG. Homologado. 2 -
Reajuste curricular: Atribuição/professores para atualização das ementas e bibliografias das disciplinas
do Currículo: Para concluir o pedido de reajuste curricular, conforme discu�do na úl�ma reunião, é
necessário a atualização da ementa e da bibliografia de todas as disciplinas. As mesmas serão enviadas
para os docentes de acordo com os eixos temá�cos, as obrigatórias e seminários avançados para os
docentes que ministraram nos úl�mos anos, e o rol de disciplinas gerais será dividido de acordo com a
proximidade temá�ca. Todos de acordo. 3 - Eleição da coordenação: A comissão foi definida na úl�ma
reunião e, uma vez iniciado o processo da eleição, foi definido a data da eleição para o dia 28 de junho. O
período de inscrição das chapas será de 19 a 22 de junho. Foi recordado pela professora Maria Tarcisa
Bega sobre uma discussão já realizada anteriormente, em reunião do DECISO, sobre acordo
para con�nuidade da atual coordenação e vice coordenação. A professora Maria Aparecida Bridi
informou ao Colegiado que já naquele momento de reunião anterior se disporia a permanecer na
coordenação, estando todo o grupo de acordo. A professora Marlene Tamanini também se declarou
posi�vamente para a con�nuidade como vice coordenadora. Estando todos de acordo, o Colegiado
homologa a intenção para a atual coordenação ser reconduzida. A votação será realizada online, pelo site
do Setor de Ciências Humanas, conforme divulgação da comissão eleitoral do Programa. 4 - Disciplinas
segundo semestre: Foi apresentado o quadro de disciplinas confirmadas para o segundo semestre de
2018. O professor Ricardo de Oliveira ministrará o Seminário Avançado, falta definir o dia de algumas
opta�vas, mas a secretaria entrará em contato com cada professor para confirmação. Sobre os
seminários metodológicos, foi apresentado a lista de professores que tem orientados ingressos em 2018,
todos esses serão vinculados a uma turma de seminário metodológico, que serão divididas por eixo
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temá�co no SIGA. 5 - Proposta de disciplina concentrada: Ainda sobre disciplinas para o segundo
semestre, a professora Islândia Bezerra da Costa ques�ona, por escrito, se é possível ofertar opta�va de
30 horas concentrada, ou seja, em uma semana ou duas semanas, alternando períodos entre manhã e
tarde. O Colegiado discu�u a proposta e acha interessante esse �po de oferta, pois geralmente há alunos
que precisam de créditos fragmentados (2 créditos), e isso pode dinamizar a grade do programa.
Aprovada a proposta de opta�va concentrada. 6 - Comissão de credenciamento – avaliação da produção
docente 2017/2018: foi informado aos presentes que a comissão de credenciamento se reunirá em breve
para avaliação da produção docente no ano de 2017. A secretaria solicitará também aos docentes a
previsão de publicação em 2018. Relembrando, a comissão é composta por: Prof.ª Maria Aparecida Bridi,
Prof.ª Marlene Tamanini, Prof. José Miguel Rasia, Prof. Alfio Brandenburg e Prof. Ricardo de Oliveira. 7 -
Pedidos de validação de disciplina: Foram avaliados os pedidos de validação de créditos para discentes,
conforme segue: Camila Sailer Rafanhim de Borba, do doutorado, solicitação validação de créditos de
disciplinas realizadas no mestrado, na Unibrasil, aprovado pelo Colegiado, atentando para o fato de que
as disciplinas tem 03 créditos; Isabela Maria Marassi Rubira, do doutorado, solicita validação de
disciplinas externas realizadas na USP, aprovado pelo Colegiado, ressaltando que serão validadas 3
disciplinas de 60 horas (parte teórica); Rafaela Mascarenhas Rocha, do doutorado, solicita validação de
disciplina realizada na UFSC, aprovado pelo Colegiado. Além destes, o Colegiado recebe o pedido da
aluna Solange Lima, do mestrado, e repassará o pedido para parecer do orientador da mesma, uma vez
que são disciplinas externas. 8 - Pontos da reunião passada não discu�dos: informações financeiras e
atas do Colegiado de 2018: a) Informações financeiras: Foi apresentado aos presentes a planilha de
controle do saldo PROAP, liberado em maio pela PRPPG. O programa recebeu em 2018 o montante de R$
50.077,80, sendo destes R$2.100,00 direcionados para auxílio de pesquisa da bolsista PNPD. Atualizando
o saldo após os gastos do 1º semestre, com convidados de bancas, e com os pagamentos de anuidades já
iniciados desde maio, além dos auxílios para eventos de alunos, o saldo do Programa é de R$ 27.305,48.
Outra fonte de recurso, o projeto da Fundação Araucária, tem sido de di�cil execução. No primeiro ano,
apenas uma solicitação de compra foi concluída, de material de informá�ca, este ano foi solicitado
remanejamento de rubricas no início do ano e liberado para execução somente em maio. Nesse
momento, já não havia mais pregão/carona de computador, o principal item do projeto. No momento
estão correndo outros processos de compra (material de informá�ca, projetor e tela de projeção), e há
saldo de R$ 6.197,16 para compra de passagens e R$ 2.250,00 de hospedagem para os convidados de
seminário, previstos no projeto. Por úl�mo, informação do início do ano não muito boa em relação aos
recursos recolhidos nas inscrições do processo sele�vo, segundo a PROPLAN, o saldo recolhido só pode
ser empenhado e executado no ano em questão. Assim, todas as GRUs recolhidas em 2017 permanecem
no saldo do Programa, porém não podem ser executadas. A orientação do financeiro é es�mar o que vai
ser recolhido, já iniciar os processos de execução financeira com base nessa previsão, para não correr o
risco de ter mais saldo re�do quando findo o exercício financeiro. b) Atas do Colegiado de 2018: as atas
das úl�mas três reuniões foram enviadas previamente. Algumas indicações de correção, as mesmas
foram aprovadas pelo Colegiado. 9 - Avaliação do IX SNSP e planejamento do X SNSP e Comissão
cien�fica para o livro do IX SNSP: Esse ponto havia sido previsto para se discu�r no âmbito do Programa
sobre avaliação do úl�mo evento, planejamento para o próximo, e principalmente para a formação da
comissão cien�fica do livro, porém, a pedido da Prof.ª Tarcisa Bega, o ponto será discu�do na próxima
reunião. Em todo o caso, fica registrado a parabenização e os agradecimentos feitos pela Prof.ª Maria
Aparecida Bridi em nome do Programa de Pós-graduação em Sociologia, para a Prof.ª Tarcisa Bega, ao
Prof. Alfio Brandenburg, e também para todos os alunos que comporam a comissão execu�va do evento,
pelo excelente trabalho em mais um evento de sucesso. 10 - Parecer da comissão de validação de
diploma: A comissão designada pelo Colegiado para avaliar a solicitação de Carolina Esther Kotovicz
Rolon, composta pelas professoras Ana Luisa Fayet Sallas, Simone Meucci e pelo professor Alexandro
Dantas Trindade, apresentou seu parecer favorável ao pedido de reconhecimento de diploma. Segundo
a comissão, após análise dos documentos, verifica-se a conformidade dessa documentação, destaca-se
também a qualidade da pesquisa desenvolvida, e o valor da tese que dialoga fortemente com o que o
Programa vem desenvolvendo nos úl�mos anos, além do cumprimento dos demais requisitos solicitados
para obtenção do diploma de doutor em nossa Universidade. Parecer favorável homologado pelo
Colegiado. 11 - Prêmio tese capes: Foi informado que a comissão para avaliação da tese será composta
pelo Prof. Nelson de Souza, já indicado na reunião anterior, prof.ª Monica Helena Harrich Goulart Silva e
Prof. André Giamberardino. Foram cinco teses indicadas na pré-seleção, e o programa tem até o dia
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27/06 para inscrever a tese indicada no sistema da CAPES. 12 - Solicitação de autorização para
afastamento do país de Roseli Bregan�n Barbosa: a aluna de doutorado Roseli Bregan�n Barbosa solicita
autorização para afastamento do país para pesquisa de campo. Junto ao requerimento apresenta seu
projeto de pesquisa, plano de trabalho, compreendendo o período de junho a setembro de 2018, e
contato com pesquisadora da University of Leicester, no Reino Unido. O pedido conta com parecer
favorável de sua orientadora, Maria Tarcisa Silva Bega. Pedido deferido e homologado pelo Colegiado. 13
- Outros: Nenhum outro assunto levantado. 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 16:50,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1038584 e o
código CRC EE717127.
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