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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 14:00 horas, em sua Sede no Rua General Carneiro,
460, Edi�cio D. Pedro I - 11º andar, sala 914 - Bairro Centro, Curi�ba/PR, realizou-se a sé�ma 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 da Cruz Bridi e com o comparecimento dos seguintes
docentes: Prof.ª Dr.ª Marlene Tamanini, Prof. Dr. Alexandro Dantas Trindade, Prof. Dr. Nelson Rosário de
Souza, Prof.ª Dr.ª Maria Tarcisa Silva Bega, Prof.ª Dr.ª Miriam Adelman, Prof.ª Dr.ª Simone Meucci, além
da representante discente do doutorado Ta�ane Almeida Berdusco e do representante discente do
mestrado Eduardo da Silva. Registradas as presenças no livro de presenças. O Presidente iniciou os
trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1 - Reajuste curricular do PPG Sociologia; 2 - Caso de
denúncia na Ouvidoria/UFPR sobre irregularidade em recebimento de bolsa; 3 - Comissões para o
processo sele�vo 2018/2019; 4 - Comissão de bolsas: novos membros; 5 - Processo sele�vo de Pós-
doutorado/2018; 6 - Depósito de dissertação defendida em 2009; 7 - Situação das qualificações e defesas
de 2018; 8 - Prorrogação de intercâmbio de Tabata Soldan; 9 - Solicitação de Nelson Bucker, validação de
disciplinas e da qualificação; 10 - Solicitação/orientação de discentes sobre a grade do doutorado (em
relação à disciplina Sociologia II); 11 - Pedido de prorrogação de prazo de defesa de Aline Pinheiro; 12 - 
Solicitações de validação de crédito/disciplinas; 13 - Aprovação de Acordo TRT e Escola Judicial - UFPR –
Remir; 14 - Outros: informes sobre o pedido de Professor Visitante e sobre cadastro ORCID do corpo
docente; Informes sobre o projeto Fund. Araucária; Informes da reunião do Fórum dos
coordenadores. Dando prosseguimento, a presidente retomou a palavra e deu início as discussões dos
pontos de pauta: 1 - Reajuste curricular do PPG Sociologia: Em relação ao reajuste curricular do
programa, conforme deba�do na reunião de junho, ainda se faz necessário a atualização de ementas e
bibliografias de algumas disciplinas. Foram definidos os responsáveis para atualização dessa disciplinas
faltantes, e discu�do a necessidade de permanência de outras disciplinas que não foram ofertadas desde
a úl�ma reforma do currículo. Após discussão, o Colegiado decidiu pelas re�rada de mais seis disciplinas,
e aprovou também a inclusão de quatro ar�gos na grade curricular, informações sobre o número de
créditos de para a obtenção dos �tulos de mestre e doutor, informações sobre estágio docente,
orientações sobre validação de créditos e exigências finais para obtenção do �tulo, de acordo com o
documento "Minuta para reajuste curricular", apresentado aos presentes. O colegiado aprova a nova
grade curricular do Programa de Pós-graduação em Sociologia e homologa. As ementas e bibliografias
atualizadas que faltam serão enviadas para a secretaria até a semana que vem, para que seja enviada à
PRPPG. Sobre o ques�onamento dos alunos em relação a regras de transição, fica decidido que as turmas
de 2018 seguem as novas regras, em relação aos créditos e língua estrangeira. 2 - Caso de denúncia na
Ouvidoria/UFPR sobre irregularidade em recebimento de bolsa: A professora Marlene Tamanini,
representando a Comissão de Bolsas, expôs um relato do caso aos presentes. A coordenação do
Programa recebeu uma denúncia, via Ouvidoria Geral da UFPR, indicando que o aluno Felipe Vinícius de
Andrade, mestrando, estaria recebendo bolsa irregularmente, uma vez que possui vínculo como
professor do Estado. Na denúncia, além de apontar para o caso do discente, o denunciante, que informa
ter par�cipado do processo de distribuição de bolsa, também solicita que o programa reveja seus
critérios e procedimentos da Comissão de bolsa e "readequação" da distribuição realizada em 2018,
dentre outros. Se atendo ao caso da denúncia em relação ao discente, a professora informa que foi
realizado reunião com a Comissão de Bolsa analisando os documentos enviados pela Ouvidoria, depois
foi convocado o aluno para que pudesse apresentar contraditório, e, em seguida fez-se nova reunião da
Comissão para decidir com base no material apresentado pelo aluno. Na reunião com a presença do
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discente, o mesmo teve acesso ao teor do processo, confirmou que é professor em regime especial (PSS)
subs�tuto/temporário a par�r de março de 2018, e foi orientado pela comissão a apresentar documentos
comprobatórios com valores de vencimentos. O discente não possuía vínculo em janeiro e fevereiro,
período em que são feitas as solicitações de bolsa e a posterior distribuição entre os contemplados. O
Termo de compromisso foi assinado pelo aluno em 05 de março de 2018, quando não possuía vínculo, e
de acordo com a resolução da CAPES, quando aprovado pelo orientador, é possível permi�r o acúmulo de
bolsa com percepção de vencimentos, "desde que se dedique a a�vidades relacionadas à sua área de
atuação e de interesse para sua formação acadêmica, cien�fica ou tecnológica". Este aspecto foi
averiguado também junto ao orientador e a aplicação desta exceção não se sustentou. Tampouco, foi
possível averiguar a cláusula que indica exceção quando a remuneração bruta é inferior ao valor da bolsa
da respec�va modalidade, a par�r da documentação entregue pelo estudante. Como documentos
comprobatórios, o aluno apresentou duas declarações dos colégios com os quais possui vínculo,
informando sua carga horária, e também uma tabela de valores vigentes em 2018 por carga horária para
contrato em regime especial, além de cópia do contrato firmado com o Estado. Nenhum dos documentos
apresentava a comprovação do valor dos vencimentos. Após discussão, o Colegiado decide pelo
desligamento da bolsa do aluno. Por ora não será respondido as outras solicitações feitas pelo
denunciante, uma vez que a comissão de bolsas tem seus critérios ins�tuídos, divulgados na página do
Programa e de fácil acesso para todos os alunos que têm interesse em concorrer às bolsas no início de
cada período le�vo, além do mais, o processo de distribuição de bolsa é feito junto aos representantes
discentes do PPG Sociologia. 3 - Comissões para o processo sele�vo 2018/2019: Foi informado aos
presentes que as inscrições do processo sele�vo iniciarão em 03 de setembro, e, nesse sen�do, é preciso
definir as comissões que farão o processo este ano. Para o Doutorado fica definida a seguinte comissão:
Prof.ª Maria Tarcisa Bega e prof. José Miguel Rasia, ficando para confirmar o terceiro nome entre outros
membros do corpo docente; Para o Mestrado fica definida a seguinte comissão: prof.ª Marlene Tamanini
e prof.ª Islândia Costa, ficando para definir o terceiro nome com os demais professores. A prof.ª Miriam
Adelman fica como suplente na comissão do doutorado, a secretaria entrará em contato com os demais
professores, permanentes e colaboradores, para definir os úl�mos nomes. 4 - Comissão de bolsas. novos
membros: com a saída do prof. José Rasia da comissão, e o afastamento do prof. Alfio Brandenburg, se
faz necessário definir nova comissão de bolsas para o Programa. A prof.ª Marlene Tamanini permanece
na comissão, como presidente, junto com as professoras Maria Tarcisa Bega e Miriam Adelman, além das
representações discentes do mestrado e doutorado. 5 - Processo sele�vo de Pós-doutorado/2018: As
inscrições do processo sele�vo de pós-doutorado encerraram-se no dia 08/08. Foram três inscritos:  Luiz
Demétrio Janz Laibida, Solange Cris�na Rodrigues Fiuza e Tommaso Lilli, todos para o Eixo temá�co de
Ins�tuições e Poder. A comissão designada para avaliar os pedidos foi: Prof.ª Maria Aparecida Bridi, Prof.
Alexandre Trindade e Pro. Nelson de Souza. O resultado deve ser divulgado no dia 21/08, a avaliação será
feita na semana que vem, de acordo com o cronograma do edital. 6 - Depósito de dissertação defendida
em 2009: A egressa Nílvia Maria Marques, que defendeu sua dissertação em 2009, entrou em contato
recentemente com a secretaria e efetuou o depósito da dissertação. Como já pra�cado pelo Programa
em outras ocasiões, com depósitos de trabalhos defendidos a muito tempo, foi solicitado uma
jus�fica�va sobre o depósito só ter sido feito agora. Lida a carta da aluna aos presentes, após debate do
caso, o Colegiado aprova a jus�fica�va e autoriza a secretaria a efe�var o depósito e posteriormente
solicitar o diploma. 7 - Situação das qualificações e defesas de 2018: Foi informado aos presentes que a
turma de mestrado de 2017 e de doutorado de 2015 têm prazo para qualificação em setembro de 2018.
Em relação às defesas, da turma de mestrado de 2016 ainda faltam quatro discentes para defender:
Vinícius Tomas, Claudia Rejane Santos e Marco Aurélio Barbosa tem prazo para setembro; já a aluna Aline
Pinheiro ainda não qualificou (ver item 11 da pauta). Da turma de doutorado de 2014 ainda faltam oito
discentes para defender: Ivana Cris�na Almeida,  informado pelo orientador que qualificará em 29/08;
Chris�an Maciel Bri�o, informou pelo orientador que defenderá até o final de agosto; Mariana Azevedo,
teve prorrogação para julho, orientanda do Prof. Pedro Bodê que está afastado para tratamento de
saúde; Rosilene Komarcheski, qualificação marcada para agosto, teve licença de seis meses; Neli Gomes,
teve licença maternidade de seis meses, qualificada, previsão setembro; Sylvio Marinho e Thiago
Leibante, com prorrogação aprovada de 6 meses, previsão setembro; e Solange Kurpiel,
cotutela, qualificada, prorrogação aprovada para março de 2019. A secretaria entrará em contato com os
orientadores para mais informações. 8 - Prorrogação de intercâmbio de Tabata Soldan: a aluna Tabata
Soldan teve seu afastamento para intercâmbio aprovado pelo período de março a setembro de 2018,



06/02/2020 SEI/UFPR - 1156024 - Ata de Reunião

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1206979&infra_siste… 3/4

porém solicita a prorrogação do afastamento até novembro de 2018. A orientadora está de acordo com a
ampliação, que jus�fica-se por trabalho de campo, desenvolvimento da tese e par�cipação em evento
internacional. As ins�tuições nas quais a aluna mantém o vínculo, Universidade Nacional do Rosário e
Universidade Nacional de Rafaela, também estão de acordo com o prorrogação. Aprovado pelo
Colegiado. 9 - Solicitação de Nelson Bucker, validação de disciplinas e da qualificação: O aluno Nelson
Bucker Junior solicita validação dos créditos realizados no mestrado, entre os anos de 2014 e 2015.
Solicita também validação de sua qualificação, realizada em 22 de dezembro de 2015. Foi recordado que
o aluno foi desligado em 2016, reingressou pelo processo sele�vo em 2017 e está no úl�mo semestre do
curso. Pedido aprovado pelo Colegiado. 10 - Solicitação/orientação de discentes sobre a grade do
doutorado (em relação à disciplina Sociologia II): As alunas Carla Andreia Marcelino e Ana Carolina
Trovão, solicitam orientação em relação a obrigatoriedade de cursar a disciplina Sociologia II,
considerando que concluíram o mestrado aqui no Programa e a orientação na grade é que mestres do
Programa podem subs�tuí-la por seminário avançado ou temá�co. Analisando o histórico das alunas,
Carla Andreia Marcelino fez a disciplina em 2006 e Ana Carolina Trovão em 2004, considerando que
validações de crédito são feitas para disciplinas de até cinco anos, e considerando também que o
programa realizou reforma curricular em 2011/2012, a disciplina é obrigatória para as alunas. Já a aluna
Silvana Silva, que teve aprovada validação da disciplina Teoria Sociológica realizada no mestrado da
UNIOESTE, também ques�ona se essa validação pode ser considerada como equivalência pela disciplina
Sociologia II no doutorado. Analisando os documentos comprobatórios da aluna o Colegiado entende que
não são equivalentes, tanto em carga-horária quanto em conteúdo, assim a disciplina é obrigatória para
essa aluna também. 11 - Pedido de prorrogação de prazo de defesa de Aline Pinheiro: A aluna Aline
Pinheiro, da turma de mestrado 2016, enviou entregou na coordenação nova solicitação de prorrogação
de prazo de defesa, feito por sua advogada, Sra. Maria de Fá�ma da Silva. A documentação é composta
pelo requerimento, procuração, relatório médico (com autorização de quebra de sigilo médico), laudo
psicológico, além de cópia de processo dis�nto, impetrado contra a UFPR por desligamento de aluna de
pós-graduação em 2014. Na reunião leu-se o requerimento aos presentes, também foi informado e
confirmado pela secretaria, que Aline Pinheiro solicitou afastamento do curso para tratamento de saúde
por duas vezes, tendo ficado afastada por um período de 9 meses no total. Ainda de acordo com o
levantamento da secretaria, ao retorno do afastamento de seu afastamento, a aluna solicitou em
abril/2018 a prorrogação do prazo de qualificação para julho/2018, mantendo o prazo de defesa para
setembro de 2018, o que foi aprovado pelo Colegiado. Nesse momento também foi aprovada a
coorientação da mesma pelo professor Klaus Friedrich Wilhelm Eggensperger, do Departamento de
Letras da UFPR. A professora Miriam Adelman, se manifestou como orientadora da mestranda, durante a
reunião e, informou que em conversa com o coorientador, soube que a aluna não compareceu em
nenhum encontro de orientação com o mesmo, sempre desmarcando-os com antecedência de alguns
dias antes da data. A mestranda também não apresentou nenhum material escrito ao coorientador,
e frequentou apenas algumas aulas da disciplina de seu coorientador, que a ajudaria para a elaboração
de sua pesquisa, mas não acompanhou ate o final. Considerando que a mesma ainda está dentro do
prazo de defesa previamente es�pulado, e que o relatório médico indica "retorno do desempenho
cogni�vo e rendimento por volta de março e abril de 2018", o Colegiado não reconhece a necessidade de
um pedido em caráter antecipado (considerando o prazo como setembro/2018) e afirma
que segue aguardando o material escrito para a qualificação, a ser entregue para a sua orientadora e
coorientador até o mês de setembro, em data a ser definida entre orientadora e coorientador e
orientanda. Quando findo este prazo, o Colegiado deliberá sobre o presente pedido. 12 -  Solicitações de
validação de crédito/disciplinas: Foram avaliados os pedidos de validação de créditos para discentes,
conforme segue: Solange Lima, nível mestrado, pedido recebido pelo Colegiado na reunião de maio e
repassado para o seu orientador, que está de acordo com a validação de duas disciplinas, equivalente a
06 créditos, aprovado pelo Colegiado; Camila Sailer de Borba, do doutorado, solicita validação de
disciplina realizada neste Programa, no ano de 2017, aprovado pelo Colegiado; Ramiro Gabriel Garcia, do
doutorado, solicita validação de disciplina opta�va realizada durante o mestrado neste Programa de Pós-
graduação, aprovado pelo Colegiado. Homologado. 13 - Aprovação de Acordo TRT e Escola Judicial -
UFPR – Remir: A prof.ª Maria Aparecida Bridi apresentou ao Colegiado a proposta de Acordo de
Cooperação entre a UFPR, TRT Paraná e Escola Judicial do do TRT 9ª Região. Lido aos presentes o termo
de acordo, o mesmo tem por objeto a cooperação mútua entre as partes, que incluem intercâmbios
de professores e alunos, organização de a�vidades educacionais, intercâmbio de dados,
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compar�lhamento de informações, cursos, dentre outros. O Colegiado aprova por unanimidade o termo
de cooperação. 14 - Outros: i) informes sobre o pedido de Professor Visitante e sobre cadastro ORCID
do corpo docente: Foi informado aos presentes sobre o pedido de Professor Visitante da Prof.ª Dr.ª Maria
de Los Angeles Arias Guevara, aprovado pelo Colegiado em julho, e enviado para a PRPPG em 03 de
agosto. Considerando esse pedido, e também os pedidos do Programa de Professor Sênior feitos
recentemente, constatou-se ser necessário uma atenção especial a cadastro do ORCID. Para avaliar os
pedidos de financiamento, a PRPPG tem u�lizado o indicador H índex, possível de ser encontrado nas
plataformas ORCID e ResearcherID. Assim é preciso que todos os professores façam seus cadastros em
uma dessas plataformas, pois, pegando o caso do Professor Visitante por exemplo, a comparação do
candidato é feito em relação aos percen�s do corpo docente do programa. ii) Informes sobre o projeto
Fund. Araucária: Foi informado aos presentes sobre o andamento do projeto F.A./PRPPG. De acordo com
o plano de trabalho, foram comprados alguns materiais de consumo (HD Externo, webcans e cabos), uma
tela de projeção e um data-show (empenhado mas ainda não entregue pelo fornecedor). Também foi
financiado a vinda de uma convidada. Saldos no momento: R$ 2.250,00 para Hospedagem; R$ 6.197,16
para passagens; R$ 640,44 para equipamento de informá�ca; R$ 5.460,00 para equipamento permanente
(computador). A previsão de término do projeto é dezembro/2018, mas pode ser prorrogado por mais
um ano. iii) Informes da reunião do Fórum dos coordenadores: Foi informado aos presentes que as
reuniões do Fórum de Coordenadores tem acontecido sistema�camente. Uma informação da úl�ma
reunião, que foi solicitado para que repassassem nos Colegiados dos Programas, é sobre a prova de
suficiência em língua estrangeira feita pelo Núcleo de Concursos. Segundo a NC, muitos alunos tem se
inscrito para fazer a prova e não comparecido, lembrando que os discente regularmente matriculadas são
isentos da taxa de inscrição. As vagas abertas para o público geral, 40%, é que financia a realização do
exame, que não foi feito no primeiro semestre por falta de recursos. A proposta da NC é manter a
primeira inscrição do aluno gratuita, mas se for necessário fazer uma segunda inscrição, esta não será
mais gratuita. O colegiado concorda com a medida. 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
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