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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 14h00 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 nona 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, coordenadora do Programa, e com o
comparecimento dos seguintes docentes: Maria Tarcisa Silva Bega, Ricardo Costa de Oliveira, Nelson
Rosário de Souza, Ana Luisa Fayet Sallas, Simone Meucci, Marlene Tamanini, Alexandro Dantas Trindade,
além das representantes discentes Ta�ana Salete Almeida e Virgínia Therezinha Kesterling. Registradas as
presenças dos presentes no livro de presenças. A Presidente iniciou os trabalhos apresentando a pauta da
reunião: 1 - Disciplinas de 2019; 2 - Informações e decisões sobre a bolsa PNPD; 3 - Bolsas de pós-
doutorado Fundação Araucária/CAPES; 4 - Atestados e prorrogação de Marco Aurélio Barbosa; 5 -
Informação e decisão sobre pedido de prorrogação de prazo de Rosilene Komarcheski; 6 - Informação e
decisão sobre o pedido de prazo de Mariana Correa Azevedo; 7 - Desligamento de Paulo Antonechen; 8 -
Pedido de prorrogação de prazo para qualificação de Natalia Luisa de Souza; 9 - Informação e decisão
sobre o caso de Robson Lima; 10 - Situação das qualificações e úl�mas defesas de 2018; 11 - Pedido de
coorientação de Nashyelli Salazar; 12 - Pedido de discentes sobre mudança da polí�ca de financiamento
para a SBS; 13 - Desligamento da pós-doutoranda Patrícia Gaulier; 14 - Pedido de validação de créditos
para o doutorado; 15 - Informação de segunda reprovação de Miriam Lopes; 16 - Pedido de aprovação de
projeto de Roseli Barbosa; 17 - Informes. Após informar sobre a pauta, deu início a reunião: 1 -
Disciplinas de 2019: listadas as disciplinas já confirmadas para o primeiro semestre de 2019, Sociologia I
com o professor Márcio de Oliveira, Métodos e técnicas com o professor Rodrigo Czajka, Epistemologia e
Teoria Social com a professora Marlene Tamanini, uma opta�va do eixo de trabalho com a professora
Maria Aparecida Bridi, uma opta�va do eixo de ruralidades com o professor Alfio Brandenburg, opta�va
Sociologia do Conhecimento com o professor Alexandro Dantas, e opta�va Gênero e Cultura do núcleo de
gênero. A professora Marlene informou que esta úl�ma ficará a encargo da professora Miriam Adelman,
além de outras professoras do núcleo (disciplina ofertada em módulo). A professora Ana Luisa Sallas
confirmou que ministrará o seminário avançado Cultura e Sociedade na Teoria Social Contemporânea. A
professora Tarcisa Bega relatou sobre a proposta de disciplina opta�va, que pode ser de 4 ou 2 créditos,
ou concentrada, com o pós-doc Tommaso Lilli. Esta disciplina poderia ser um tópico de métodos, com
programa específico sobre u�lização de so�ware de pesquisa. A proposta foi aprovada por unanimidade.
Os detalhes serão repassados para a coordenação até o fechamento da grade. 2 - Informações e decisões
sobre a bolsa PNPD: Considerando que em dezembro conclui o prazo de 60 meses da primeira bolsa
PNPD, atualmente com a bolsista Maria de Los Angeles Arias Guevara, é necessário que o Programa novo
edital público para o preenchimento dessa cota. Conforme orientação da PRPPG, caso o programa prefira
que o novo bolsista inicie as a�vidades em março/2019, quando se dá o início do semestre da pós-
graduação, é possível que seja renovado o vínculo até fevereiro para a atual bolsista. Isso permi�ria que a
comissão a ser definida prepare o edital para dezembro, e conclua o processo de seleção até fevereiro de
2019. Proposta aprovada pelo Colegiado. O Colegiado solicita que a secretaria confirme os prazos para
lançamento do edital. A professora Maria Aparecida Bridi se dispõe para compor a comissão, a professora
Ana Luisa Sallas se dispõe a ser suplente, considerando sua agenda de compromissos para fevereiro. A
secretaria consultará os demais professores que não são do Colegiado para finalizar a comissão e iniciar
os trabalhos de preparação do edital. 3 - Bolsas de pós-doutorado Fundação Araucária/CAPES: Ainda
sobre pós-doutorado, o Programa tem a possibilidade de enviar duas propostas para o edital interno
F.A./CAPES. Visto os principais pontos do edital, em relação ao candidato, ao supervisor, e pré-requisito
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de produção, o prazo para que a secretaria entre com estas solicitações é 10 de dezembro. A secretaria
enviará comunicado para todos os docentes permanentes do Programa. 4 - Atestados e prorrogação de
Marco Aurélio Barbosa: O aluno Marco Aurélio Barbosa, que havia recebido prorrogação de prazo de
defesa para o início de novembro, apresentou atestados na secretaria para jus�ficar a não realização da
defesa até o momento. Seu orientador confirmou que o trabalho está pronto e a banca está sendo
montada, a previsão é que ocorra na primeira quinzena de dezembro. Aprovado pelo Colegiado. 5 -
Informação e decisão sobre pedido de prorrogação de prazo de Rosilene Komarcheski: O pedido de
prorrogação de Rosilene Komarcheski foi recebido na reunião de setembro, e na ocasião decidido que
precisava do posicionamento do orientador, o professor Alfio Brandenburg. O mesmo está de acordo com
a prorrogação, porém, o Colegiado, avaliando os índices do programa, aprova a prorrogação até fevereiro
de 2019, e não março como foi pedido. 5.1 - Outros casos de atraso de defesa do doutorado:
Aproveitando o caso de pedido de prorrogação do doutorado, foram levantados outros casos e discu�dos
em simultâneo, por isso incluído este ponto de pauta. Os casos são das discentes Neli Gomes Rocha,
Mariana Azevedo e Ivana Lima. A aluna Neli Gomes da Rocha, segundo sua orientadora, Maria Tarcisa
Bega, está com o trabalho quase concluído, mas não tem conseguido montar banca para dezembro.
Assim, a banca provavelmente será realizada em fevereiro também. O caso dessa aluna é pra�camente o
mesmo do da anterior, ambas �veram licença maternidade, teriam prorrogação da bolsa, mas no início
de 2018 �veram as bolsas cortadas pela CAPES. Em relação a aluna Mariana Azevedo, a úl�ma
informação com a secretaria foi para que a orientação com o professor Pedro Bodê seria man�da, e que a
defesa deveria ser realizada até dezembro. O Colegiado entende que, conforme explicitado no pedido de
prorrogação em setembro, que também é o caso de permi�r que a defesa ocorra em fevereiro. A
professora Ana Luisa recorda a importância de formalização desse �po de assunto e que o programa não
pode fechar os olhos para uma situação irregular. A dificuldade do Programa, explicitada na fala da
professora Tarcisa, é que o afastamento para tratamento de saúde de um professor, que se renova a cada
a mês, impede um planejamento mais pragmá�co, seja para o departamento ou para o PPG, algumas
áreas acabam sendo descobertas. O programa entrará em contato com a aluna e orientador. Por úl�mo,
no caso da aluna Ivana Lima, nada jus�fica o atraso. A mesma qualificou em agosto, e deve defender até
dezembro, impreterivelmente. A secretaria entrará em contato com a mesma informando. 6 - Informação
e decisão sobre o pedido de prazo de Mariana Correa Azevedo: já discu�do no ponto anterior. 7 -
Desligamento de Paulo Antonechen: O pedido de desligamento foi feito pela professora Ana Luisa Sallas,
orientadora do aluno, considerando que o mesmo ultrapassou o prazo de qualificação e não deu nenhum
esclarecimento, não par�cipou mais de a�vidades e não retorna contato. Desligamento homologado pelo
Colegiado. 7.1 - outros casos: aproveitando a discussão sobre desligamento e compromisso dos discentes
com o programa e orientadores, o professor Nelson levantou o caso de orientanda dele, a discente
Taciana Reway. Segundo ele, a aluna não compareceu mais as a�vidades, não retorna contato e informou
que se desligará do curso, tendo em vista uma reprovação em disciplina obrigatória. A secretaria
levantará os dados da aluna e entrará em contato para confirmar a situação, considerando que a mesma
foi contemplada com bolsa no início deste segundo semestre. 8 - Pedido de prorrogação de prazo para
qualificação de Natalia Luisa de Souza: A aluna Natalia Luisa de Souza solicitação de prorrogação de
prazo para a qualificação até março de 2019. Seu orientador, o professor Nelson Rosário de Souza,
comentou sobre o trabalho da aluna e está de acordo com a solicitação. O Colegiado aprova o pedido de
prorrogação para fevereiro de 2019. 9 - Informação e decisão sobre o caso de Robson Lima: Foi
explicado aos presentes sobre o caso deste aluno, orientando do professor Rodrigo Czajka. O aluno teve
prorrogação de prazo de qualificação concedida para dezembro na reunião anterior, todavia não
retornava os contatos de seu orientador ou da coordenação. Depois foi marcado uma reunião, na qual o
aluno apresentou suas dificuldades, e se comprometeu a entregar o material que produzir até o início de
dezembro, correndo o risco de ter sua bolsa cancelada. O colegiado fica ciente e aguardará o material
que será entregue na primeira semana de dezembro, dependendo disto a resposta se mantém ou não a
bolsa, e também se prorroga o prazo de qualificação do mesmo. 10 - Situação das qualificações e úl�mas
defesas de 2018: Apresentado o quadro de defesas que ainda não foram realizadas: da turma de
mestrado de 2016, falta Marco Aurélio Barbosa, ver item 4; da turma de doutorado de 2014, faltam Ivana
Almeida, Mariana Azevedo, Neli Rocha e Rosilene Komarcheski, ver itens 5, 5.1 e 6. Em relação as
qualificações, da turma de mestrado de 2017 faltam: Alexandre Zanoni (confirmada para 04/12), Fagner
Rodrigues (havia sido prorrogada para o final de novembro, porém a professora Tarcisa comunicou que
será feita em dezembro), Jessica Carvalho (sem informações), Marcelo Darlan (sem informações), Marco
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Enrique Gonzalez (havia sido prorrogada para o final de novembro, porém o professor Alexandro
comunicou que será feita em dezembro), Natalia Luiza de Souza (ver item 8), Robson Lima (ver item 9) e
William Bianeck (sem informações). Para a qualificação de Marcelo Darlan, o professor Alexandro entrará
em contato com o aluno e repassará as informações para a secretaria; para a Jessica Carvalho, a
secretaria entrará em contato com a aluna e orientador, o professor Pedro Bodê; para William Bianeck, o
professor Ricardo informou que o mesmo só poderá qualificar em fevereiro. Da turma de doutorado de
2015, faltam: Edson Garrido Mo�a (orientador informou que a previsão é dezembro), Felipe Amaral
(havia sido prorrogada para 20 de novembro, porém aluno informou que ainda estão montando a banca),
Rafael Ramos Silva (a previsão do orientador é que só poderá qualificar em janeiro), Roberta Nabuco
(confirmada para 04/12) e Zelia Freiberger (confirmada para 10/12). 11 - Pedido de coorientação de
Nashyelli Salazar: a discente solicita a formalização da coorientação realizada pela Prof.ª Dr.ª Araceli
Calderon Cisneros, da Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. No pedido detalha a especialidade da
professora e também sobre o projeto da aluna, a orientadora Miriam Adelman assina junto o pedido.
Aprovado e homologado pelo Colegiado. 12 - Pedido de discentes sobre mudança da polí�ca de
financiamento para a SBS: a aluna Sabrina Freita, representando o grupo de discentes do mestrado,
solicitou para a coordenação a possibilidade de que seja concedido apoio financeiro aos menstrandos
que par�cipem do evento SBS, no "Sociólogos do Futuro", apesar de não ter coautoria. O tema foi
deba�do pelos presentes, sobre a importância do evento e da par�cipação dos mestrandos. O Colegiado
concorda que, havendo recursos para apoio, é possível abrir exceção da regra de coautoria neste caso
específico. 13 - Desligamento da pós-doutoranda Patrícia Gaulier: A pós-doutoranda Patricia Gaulier
iniciou seu estágio pós-doutoral em 2015, e neste momento já encontra-se além do prazo de conclusão
do mesmo. De acordo com a informação da supervisora do pós-doc, professora Ana Luisa Sallas, a
pesquisadora não conseguiu concluir seu projeto. Assim, a mesma será desligada do vínculo de pós-
doutorado. Homologado. 14 - Pedido de validação de créditos para o doutorado: O pedido de validação
de créditos em disciplinas para o doutorado, da discente Virgínia Kestering, recebido na reunião de
setembro, foi avaliado pela sua orientadora, professora Miriam Adelman. A orientadora está de acordo
com a validação de 12 créditos, e aponta quais disciplinas do histórico de mestrado podem ser validadas.
O Colegiado aprova o pedido. Homologado. 15 - Informação de segunda reprovação de Miriam Lopes: A
professora Ana Luisa Sallas informou para a secretaria do programa sobre a segunda reprovação, na
mesma disciplina, da aluna Mirian Lopes. A disciplina em questão é o seminário avançado "Cultura e
Sociedade na Teoria Social Contemporânea". De acordo com o Regimento Interno do Programa, duas
reprovações implica em desligamento automá�co do discente. Assim, registra-se em ata a ciência do
Colegiado pelo desligamento da aluna. A secretaria entrará em contato com a mesma informando
oficialmente. 16 - Pedido de aprovação de projeto de Roseli Barbosa: A aluna Roseli Bregan�n Barbosa
solicitou ao Colegiado a aprovação de seu projeto,  in�tulado "Polí�ca pública e a "uberização" do
trabalho sexual: no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Portugal", uma vez que precisa submetê-
lo ao CEP/CONEP (comissão de é�ca). Para tal enviou o projeto, as questões do projeto no modelo
Plataforma Brasil e os tópicos das entrevistas. A orientadora da aluna, professora Maria Tarcisa Bega,
também teceu comentário sobre o projeto. O Colegiado analisou os documentos e o projeto, aprovando
o mesmo por unanimidade. Homologado. 17 - Informes: alguns informes dados i) novas representações
discentes: A aluna Ta�ane Salete Berdusco deixa a �tularidade na representação do doutorado, a
suplente Virgínia Kestering para para �tular, e a aluna Camila Sailer Borba assume a suplência. Do
mestrado, os novos representantes discentes escolhidos são Caio Henrique de Almeida, como �tular, e
Andreia Pereira Zanella, como suplente. ii) informações sobre a reunião com a PRPPG: A coordenação foi
convocada pela PRPPG para reunião, tendo como principal tópico a reprovação do pedido de professor
visitante de Maria de Los Angeles Arias Guevara. Foi ques�onado sobre a projeção de produção do
programa, e o que a par�cipação da professora contribuiria nos índices. Outros assuntos foram o
regimento interno e reajuste curricular do programa, já enviados há algum tempo para apreciação, mas
que o programa ainda não teve resposta. Foi comentado sobre uma possível padronização na UFPR em
relação às línguas estrangeiras exigidas para os discentes, mestrado e doutorado. O retorno do espanhol
do programa foi visto como posi�vo. Sobre a tramitação do regimento e a regra de transição, a sugestão
da pró-reitoria é que se use sempre o que favoreça ao estudante. Ficou esclarecido também alguns
pontos sobre o caso de possibilidade de credenciamento de professores da Polí�cas Públicas. Sobre
afastamentos, o período de seis meses é previsto para todos os casos, incluindo aí os pedidos de licença
maternidade, o programa precisa discu�r sobre a postura adotada em relação aos afastamentos,
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principalmente em casos de bolsistas. Por úl�mo, quanto ao quesito regimental de obrigatoriedade de
produção para conclusão de doutorado, a informação da PRPPG é que a UFPR tem ganhado sempre
quando o assunto é ques�onado judicialmente, isso porque o programa tem autonomia para definir suas
regras e pré-requisitos para �tulação. iii) Reunião de área na CAPES: A professora Maria Aparecida Bridi
informou aos presentes que haverá reunião da área na CAPES, na semana que vem, para discussão sobre
alterações nos critérios de avaliação dos programas. Novas informações serão repassadas na próxima
reunião. iv) Avaliação da produção docente: a secretaria iniciou o levantamento e atualização de dados
de produção, além de solicitar informações de previsão de produção para 2019 (no prelo). A planilha será
distribuída para todos os docentes. 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.
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