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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2018, às 16:00 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 sexta Reunião do
Colegiado (extraordinária) do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do
Paraná, sob a Presidência da Prof.ª Dr.ª Marlene Tamanini e com o comparecimento dos seguintes
docentes: Prof. Dr. Rodrigo Czajka, Prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira, Prof. Dr. Márcio Sérgio Ba�sta
Silveira de Oliveira, Prof..ª Dr.ª Maria Tarcisa Silva Bega e Prof. Dr. Alfio Brandenburg. Registradas as
presenças  no Livro de Presenças. A Presidente iniciou os trabalhos apresentando a pauta da reunião
extraordinária, 1 - Aprovação do projeto para o Programa de Professor Visitante de Maria de Los Angeles
Arias Guevara; 2 - Aprovação projeto FDA. Dando prosseguimento, a presidente retomou a palavra e deu
início as discussões dos pontos de pauta: 1 - Aprovação do projeto para o Programa de Professor
Visitante de Maria de Los Angeles Arias Guevara: Conforme discu�do na segunda reunião do Colegiado,
em abril deste ano, o Colegiado autorizou que a professora Marlene Tamanini apresentasse o pedido de
bolsa para professor visitante para Maria de Los Angeles Arias Guevara. Nesse sen�do, e com base na
informação da PRPPG de que solicitações de professor visitante com previsão  para início entre
dezembro/2018 e fevereiro/2019 tem que ser enviadas até o início de agosto, a professora Marlene
Tamanini apresenta o projeto de pesquisa atualizado da professora Maria de Los Angeles Arias Guevara,
bem como seu plano de trabalho e cronograma. O projeto foi subme�do anteriormente para comissão
interna designada pela Coordenação do Programa, formada pelos professores Alfio Brandenburg e
Rodrigo Czajka, que apresentaram parecer favorável ao mesmo. Após discussão entre os presentes, o
projeto foi aprovado por unanimidade e o parecer homologado. A secretaria se encarregará de preparar
o processo administra�vo com o pedido de professor visitante, atendendo as orientações da PRPPG,
durante o mês de julho. O prazo final para solicitação é 03 de agosto. 2 - Aprovação projeto FDA: foi
apresentado aos presentes a proposta de projeto para o FDA do Programa de Pós-graduação em
Sociologia, que será realizado em conjunto com o Departamento de Sociologia. O projeto “Adequação do
espaço �sico e instalações acadêmicas da Sociologia na UFPR”, deve ser inscrito no FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO – FDA 2018, na Modalidade – pesquisa, inovação; ensino de pós-
graduação. O obje�vo do mesmo é a aquisição de equipamentos para a o�mização das a�vidades que
competem tanto à Pós-Graduação de Sociologia quanto ao Departamento. O valor do projeto totalizou
em R$ 39.947,48 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Após
discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
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 11:25, 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 16:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARLENE TAMANINI, VICE / SUPLENTE
COORDENADOR DO PROGRAMA DE PG EM SOCIOLOGIA, em 04/12/2019, às 10:07,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1081928 e o
código CRC 8A4B5EAC.
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