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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO DE COLEGIADO – 28/09/2018 – 14h – sala 914

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 2018, às 14:00 horas, em sua Sede, na rua General
Carneiro, 460, Edifício D. Pedro I - 11º andar, sala 914 - Bairro Centro, Curitiba/PR, realizou-se a Oitava
Reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, sob
a Presidência da Prof.ª Dr.ª Marlene Tamanini, vice-coordenadora do Programa, e com o comparecimento
dos seguintes docentes: Prof.ª Dr.ª Maria Tarcisa Silva Bega, Prof. Dr. Alexandro Dantas Trindade, Prof. Dr.
Nelson Rosário de Souza, Prof.ª Dr.ª Ana Luisa Fayet Sallas, Prof.ª Dr.ª Simone Meucci, além da
representante discente do doutorado, Virgínia Therezinha Kestering, e do representante discente do mestrado,
Eduardo da Silva. Registradas as presenças no livro de presenças. A Presidente iniciou os trabalhos
apresentando a pauta da reunião: 1. Informes: 1.1) Evento “30 anos da Constituição – A reforma
trabalhista e as mudanças no mundo do trabalho”; 1.2) Evento de extensão “Acesso à Justiça do
Trabalho: balanço de um ano da reforma trabalhista de 2017”; 2. Solicitação de prorrogação devido a
afastamento por motivo de saúde – Marco Aurélio Barbosa; 3. Solicitação de prorrogação devido a
afastamento por motivo de saúde - Mariana Correa de Azevedo; 4. Solicitação de prorrogação devido
a afastamento por motivo de saúde - Alexandre Pilan Zanoni; 5.Solicitação de prorrogação de prazo
para qualificação – Robson Rodrigues de Lima; 6. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa de
tese – Rosilene Komarcheski; 7. Solicitação de alteração de data para qualificação – Nashyelli Salazar
Flores; 8. Solicitação de prorrogação de prazo para qualificação – Camila Muhl; 9. Solicitação de
licença-maternidade – Renata B. Giacometti; 10. Solicitação de aproveitamento/equivalência de
disciplinas – Virgínia Kestering; 11. Formalização de coorientação – aluno Pedro Francisco
Marquioro; 12. Vinda de professor visitante – Profª Ana Luisa Sallas; 13. Consulta sobre alteração do
espaço físico da Pós-Graduação; 14. Aprovação dos relatórios de estágio pós-doutoral – Marisete
Teresinha Hoffmann Horochovski e Antonio Charles Santiago; 15. Pedido de desligamento do
programa de Doutorado – Aluna Regiane Fonini Fluck; 16. Solicitação de prorrogação de defesa de
tese – Christian Maciel de Britto; 17. Solicitação de prorrogação de defesa de tese – Felipe Bueno
Amaral. A presidente iniciou a reunião passando ao ponto 1. Informes. Realização dos eventos: “30 anos da
Constituição – A reforma trabalhista e as mudanças no mundo do trabalho” e “Acesso à Justiça do Trabalho:
balanço de um ano da reforma trabalhista de 2017”. O último trata-se de evento de extensão, que será pago
com recursos do projeto de pesquisa da professora Maria Aparecida da Cruz Bridi, através do CNPQ.
Eventos aprovados. Professora Maria Tarcisa solicitou antecipação do ponto de pauta número quatorze.
Solicitação aprovada. 14. Aprovação dos relatórios de estágio pós-doutoral – Marisete Teresinha
Hoffmann Horochovski e Antonio Charles Santiago. A citada professora apresentou os relatórios de
estágio pós-doutoral dos discentes ao colegiado, que foram devidamente aprovados. 2. Solicitação de
prorrogação devido a afastamento por motivo de saúde – Marco Aurélio Barbosa. O aluno, mestrando
da turma 2016, solicita afastamento para tratamento de saúde e prorrogação da data de defesa de dissertação,
para a data limite de três de novembro de 2018. O discente alega dificuldades de ordem psíquica e emocional
– depressão em fase aguda. Relata que passará por procedimento cirúrgico para retirada de nódulo na mama,
e que sua mãe é esquizofrênica, o que tem gerado muitas dificuldades. O requerimento do aluno tem o aceite
do orientador, que informa que o aluno tem mais de 90% da dissertação pronta; em anexo ao documento,
atestado de psiquiatra e declaração de psicóloga. Pedido aprovado. 3. Solicitação de prorrogação devido a
afastamento por motivo de saúde - Mariana Correa de Azevedo. A aluna, doutoranda da turma 2014,
solicita prorrogação da data de defesa de tese para dezembro de 2018. A discente alega problemas de saúde
mental; lembra que já havia solicitado prorrogação pelo mesmo período (quatro meses); alega quadro de
surto psicótico; menciona que ficou internada por 36 dias, e que, durante o internamento, houve o
falecimento de seu pai, o que piorou o quadro. A discente afirma ainda estar fazendo tratamento com
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medicamentos. Profª Marlene Tamanini disse que a aluna não justificou, nem fez pedido de prorrogação após
o prazo final da defesa, que foi em fevereiro de 2018, e que, portanto, do ponto de vista regimental, estava
“no limbo”, já que nem ela nem seu orientador haviam se manifestado. Profª Ana Sallas afirmou que, se a
aluna fizer a defesa em dezembro, o dano ao Programa é menor do que o desligamento. A citada professora
afirmou, ainda, que na segunda-feira, 01/10/2018, conversaria com a discente, a pedido da mesma, apenas
para tentar auxiliá-la, já que não é a orientadora da aluna. Igualmente, pediu para que este fato ficasse
registrado em ata, para que não se configurasse, de sua parte, alguma relação de continuidade relativa a
orientação presente e/ou futura. O colegiado decidiu que deverá ser verificado quem irá orientar a discente,
caso o orientador não tenha condições de dar continuidade ao trabalho devido a problemas de saúde. A
doutoranda deverá ser orientada a entregar o material produzido até o presente, na secretaria, caso haja
necessidade de substituição do orientador, para que seja do conhecimento do colegiado do Programa o que
ela de fato produziu. Serão aguardadas posições do departamento relativas às informações necessárias a
respeito do processo de afastamento para tratamento de saúde por parte do orientador. 4. Solicitação de
prorrogação devido a afastamento por motivo de saúde - Alexandre Pilan Zanoni. Para justificar a
solicitação, o aluno alega que teve crise convulsiva, ficando internado em Unidade de Terapia Intensiva por 8
(oito) dias; que, mesmo após a alta, apresentou dificuldades cognitivas; que continua em tratamento, e sem
diagnóstico conclusivo, mas que, apesar disto, resolveu dar continuidade às atividades: concluiu o estágio em
docência e coordenou grupo de trabalho. O discente afirma que, antes do incidente, já havia recolhido e
analisado bastante material bibliográfico. Solicita prorrogação de prazo de exame de qualificação para a
segunda quinzena de outubro. Pedido aprovado. 5. Solicitação de prorrogação de prazo para qualificação
– Robson Rodrigues de Lima. O discente solicita prorrogação do prazo de qualificação, para o dia 7 de
dezembro. Justifica alegando dificuldades no processo de escrita, de natureza teórica, que dificultaram, por
sua vez, o cumprimento dos prazos, em conjunto com problemas de saúde física e mental. Informa que já
conversou com o orientador, e que este está ciente do problema. Solicitação aprovada. Neste momento, a
professora Ana Sallas solicitou inclusão de pauta: 18. Prorrogação de prazo para o aluno Paulo Eduardo
Araújo Antonechen. A professora Maria Tarcisa, por sua vez, também solicitou inclusão de pauta: 19.
Prorrogação de prazo para o aluno Fagner de Carvalho Rodrigues. As solicitações foram feitas devido
ao fato dos dois discentes apresentarem problemas semelhantes. Segundo a professora Ana Sallas, não se
sabe que atividades acadêmicas o discente Paulo Antonechen desenvolveu após o mês de março. Mencionou
que sua posição não era a de “correr” atrás de estudantes, e que era obrigação dele, discente, manter sua
relação com o programa e com o orientador. Já a professora Maria Tarcisa afirmou que o aluno Fagner
Rodrigues necessita qualificar no final de novembro de 2018; que o mesmo exerce atividade remunerada;
que o discente não pediu prorrogação de prazo e que teve problemas de saúde na maior parte do curso.
Solicitações aprovadas. Professor Alexandro solicitou inclusão de ponto de pauta. Aprovado. 20.
Prorrogação do prazo de defesa para o aluno Marco Gonzales. O discente solicitou prorrogação de
defesa de dissertação para o período entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro, o que foi
aprovado pelo colegiado. Profª Marlene Tamanini, afirmou que os discentes Paulo Eduardo Araújo
Antonechen, Fagner de Carvalho Rodrigues e Marco Gonzales são passíveis de sofrer desligamento; que o
tempo para discussão era curto naquela reunião, mas que estas situações deveriam ser discutidas em reunião
seguinte, dado o impacto que podem gerar ao programa. 6. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa
de tese – Rosilene Komarcheski. Professora Maria Tarcisa pediu inclusão de ponto de pauta. Aprovado. 21.
Prorrogação de defesa – aluna Neli G. Rocha. Afirmou que a aluna deve entregar o texto final até dia 15
de novembro, e que a defesa deverá ocorrer no final do mesmo mês. Aprovado. A discente Rosilene
Komarcheski alega que já havia solicitado licença-maternidade anteriormente. Menciona que teve problemas
de ordem financeira e emocional, devido ao corte de sua bolsa em janeiro de 2018. Afirma que ficou sem
recursos para o sustento dela mesma e da filha de 2 meses, e que teve que exercer atividade remunerada,
ficando, assim, sem tempo para realização de pesquisa e escrita de tese. Solicita prorrogação para março de
2019. Professora Maria Tarcisa alega que, como a aluna teve licença-maternidade, deve ter o prazo
prorrogado para o período desejado. O colegiado decidiu que a aluna deverá fazer a defesa até o final de
novembro de 2018. 7. Solicitação de alteração de data para qualificação – Nashyelli Salazar Flores.
Solicita prorrogação para final de outubro. Aprovado pelo colegiado. 8. Solicitação de prorrogação de
prazo para qualificação – Camila Muhl. Discente solicita prorrogação por quarenta dias. Informa que o
texto encontra-se em fase de finalização, e que será entregue à banca até o dia 15 de outubro. Aprovado. 9.
Solicitação de licença-maternidade – Renata B. Giacometti. A discente solicita licença-maternidade.
Informou que fez solicitação de bolsa de estudos através de e-mail enviado em 04 de abril do corrente ano. O
colegiado solicitou que a secretaria localize o documento para verificar o que aconteceu de fato. Pedido de
licença-maternidade aprovado. 10. Solicitação de aproveitamento/equivalência de disciplinas – Virgínia
Kestering. A discente solicitou aproveitamento de disciplinas, entregando à secretaria o requerimento. O
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colegiado decidiu que há necessidade de aprovação pelo orientador. 11. Formalização de coorientação –
aluno Pedro Francisco Marchioro. Professor Márcio Sérgio Oliveira submeteu ao colegiado a indicação do
professor Dr Leonardo Cavalcanti da Silva, da UnB, como coorientador da tese de doutorado do aluno Pedro
Francisco Marchioro. Professor Márcio menciona que o professor Leonardo é importante estudioso no
campo das migrações internacionais, e que, atualmente, é coordenador da Pós-Graduação da Universidade de
Brasília e coordenador do Observatório das Migrações Internacionais. Informa, ainda, que o citado professor
tem sido seu parceiro em diversos projetos de pesquisa, em especial sobre os Haitianos. Aprovado pelo
colegiado. 12. Vinda de professor visitante. Professora Ana Luisa Sallas solicitou a aprovação da vinda do
professor Dr Oscar Aguillera, da Universidade do Chile, para que o mesmo ministre o curso “Mobilizações
Políticas Juvenis na Contemporaneidade”, no período de 29/04/2019 a 18/05/2019. Solicitação aprovada.
Professora Marlene Tamanini solicitou transferência do ponto de pauta número treze para o final da reunião.
Aprovado. 15. Pedido de desligamento do programa de Doutorado – Aluna Regiane Fonini Fluck.
Professora Marlene Tamanni informou que a aluna Regiane solicitou desligamento do Programa por
problemas de saúde. A discente afirma, no requerimento, que gostaria de poder dar continuidade ao
doutorado, mas que não apresenta saúde física nem mental para tanto. Pedido aprovado. 16. Solicitação de
prorrogação de defesa de tese – Christian Maciel de Britto. O discente solicita prorrogação de prazo de
defesa para o início de outubro devido ao fato de um dos professores da banca estar afastado para tratamento
de saúde, o que ocasionou a necessidade de encontrar outro docente às vésperas da realização da banca.
Pedido aprovado. 17. Solicitação de prorrogação da qualificação de tese – Felipe Bueno Amaral. O
discente alega que solicitou prorrogação de prazo, para o dia 20 de novembro de 2018 porque sua pesquisa
ainda necessita de sistematização de alguns dados, aos quais só teve acesso recentemente; e que ocorreram
alguns entraves de ordem psicológica, mas que estão sendo acompanhados por pessoal especializado.
Prorrogação aprovada. Professora Marlene Tamanini solicitou inclusão de ponto de pauta: 22. Pedido de
prorrogação de defesa de tese – aluna Aline Pinheiro. Após leitura da petição, o colegiado entendeu
que não há justificativa para uma prorrogação de um ano, depois do término do período de 30
meses. Recordando que a aluna foi matriculada em março de 2016, e esteve afastada formalmente para
tratamento de saúde por 6 meses, tendo-se esgotado o prazo de 30 meses em setembro de 2018. A Professora
Meryl Adelman, na posição de orientadora, já havia dito em reunião anterior - momento em que o assunto foi
discutido à exaustão -, que não havia a menor condição para a prorrogação, uma vez que a discente não
apresentou texto que permitisse a realização do exame de qualificação. A estudante será informada a partir
dos documentos anteriores, e da constatação de que foram esgotados os 30 meses do prazo. O colegiado
deliberou que a estudante seja desligada e, se for o caso, orientada a participar de novo processo seletivo,
pois a prorrogação solicitada não é permitida, primeiramente pelo prazo, já esgotado; também, por contrariar
o regimento do programa, artigo 26, parágrafo 2º; e por haver impedimento legal para tal ([…] Artigo 26 - O
discente poderá requerer ao Colegiado até 2 trancamentos de matrícula, devidamente justificados, com a
concordância do orientador e anuência do Colegiado. […] §2º – O período de trancamento de matrícula,
somados os dois afastamentos, não poderá exceder 180 dias corridos). Indeferido pelo colegiado. 13.
Consulta sobre alteração do espaço físico da Pós-Graduação. Professora Maria Tarcisa declarou que nem
o departamento e nem a pós-graduação de sociologia abandonarão o espaço em que atualmente se
encontram. O colegiado reitera a decisão do departamento de permanência das secretarias no local em que
hoje se encontram. Não haverá deslocamento para o quinto andar, nem para o edifício D. Pedro II. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Marcel Eduardo Santos,
lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, segue assinada  por mim e pela Presidente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, SEC
ADM COORD PROGRAMA PG SOCIOLOGIA, em 26/03/2019, às 11:27, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1319077 e o
código CRC 4E3DD54E.
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