
06/02/2020 SEI/UFPR - 1459900 - Ata de Reunião

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1538822&infra_siste… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 07 dias do mês de dezembro 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 décima Reunião do
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, em caráter
de plenária, 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 Tmananini, Prof.ª Dr.ª Simone Meucci, Prof.ª Dr.ª Monica Helena
Harrich Silva Goulart, Prof.ª Dr.ª Maria Tarcisa Silva Bega, Prof. Dr. Alexandro Dantas Trindade, Prof.ª Dr.ª
Rubia Carla Formighieri Giordani, Prof.ª Dr.ª Ana Luisa Fayet Sallas, Prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira,
além da representação discente, composta por Camila Sailer Rafahim de Borba, Caio Henrique de
Almeida e Andreia Pereira Zanella. Registradas as presenças dos mesmos no livro de presenças. A
Presidente iniciou os trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1. Discussão sobre o processo sele�vo
de 2018; 2. Discussão sobre a produção docente; 3. Novas orientações sobre avaliação da CAPES, área de
sociologia; 4. Estratégias para acompanhamento discente; 5. Comissão PNPD, edital e processo sele�vo;
6. Saída do país de Maria de Los Angeles; 7. Proposta de pós-doc do Programa para bolsa F.A./CAPES; 8.
Prorrogações de qualificação de turma de mestrado e desligamento; 9. Informação e decisão sobre
regime de 30 horas para os técnicos-administra�vos; 10. Outros: i) Informes de final de ano para
discentes e bolsistas; ii) Informação sobre o CAPES/PRINT de polí�cas públicas. Após informar sobre a
pauta, deu início a reunião: 1. Discussão sobre o processo sele�vo de 2018: Conforme discu�do
anteriormente (ata anterior, Colegiado), o resultado do processo sele�vo, mestrado e doutorado, foi
homologado pelo Colegiado. Repassado novamente as informações sobre processo sele�vo para este
grupo de docentes, agora discute-se também outros pontos para além do resultado propriamente dito. A
professora Marlene Tamanini, presidente da comissão de mestrado, informou que o processo foi
tranquilo e que as maiores dificuldades forma mais internas ao programa, ante a demanda de candidatos,
com docentes afastados, etc. Lembrando que o item que limitava a aprovação de projeto em relação ao
número de vagas dos docentes foi re�rado do edital, mas que as comissões sempre trabalharam com o
número de vagas e a relação docente/vaga. Em relação ao recurso que houve no mestrado, sobre
reprovação na entrevista, fica frisado o caráter eliminatório dessa etapa, assim como projeto e prova
escrita, somente a fase de currículo não é eliminatória (é apenas classificatória). O recurso foi respondido
como previsto em edital, vistas de prova foram solicitadas três, também respondidas prontamente. A
professora Simone Meucci, também da comissão do mestrado, lembrou a importância da
banca/comissão do processo, que os professores devem verificar efe�vamente a disponibilidade de
acordo com o calendário, evitando sobrecarga dos outros membros. Outro ponto também é a
importância do formulário de avaliação do projeto (primeira fase), que todos os docentes devem
preencher na íntegra, com atenção, pois além de avaliação, a ficha se torna também peça jurídica, para o
caso de recursos. A professora Maria Tarcisa Bega, suplente da comissão de doutorado, relatou
brevemente sobre o processo de doutorado, no qual não houve problemas. Na fala da professora,
destaca-se a importância do calendário para outras demandas administra�vas da pós, como o financeiro.
Uma sugestão seria antecipar o lançamento do edital e as inscrições, pelo menos em quinze dias, o que
daria tempo hábil para a secretaria e coordenação de efetuar os procedimentos para execução financeiro
dos valores recolhidos. Sugestão aprovada pelos presentes, uma vez analisados os possíveis impactos de
uma alteração (a exemplo do programa de Antropologia). A professora Simone Meucci também relatou
sobre alguns trechos do edital que devem ter sua redação melhorada, se dispõe a fazer essas alterações
para apresentar ao corpo docente. Proposta também aprovada. Ao final, a professora Maria Aparecida
Bridi repassou os agradecimentos do programa pelo trabalho das comissões e a secretaria. 2. Discussão
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sobre a produção docente: A planilha de produção, feita pela secretaria com informações do la�es e com
as previsões enviadas por cada professor, circulou entre o corpo docente na úl�ma semana. A professora
Maria Aparecida Bridi reforçou a importância de verificação desses dados, pois ao fim do relatório de
2018 já estamos complementando a metade do quadriênio. Iden�ficando antecipadamente os docentes
que ainda não a�ngiram metas mínimas de produção, é possível pensar em estratégias para os anos 2019
e 2020, final do quadriênio. A comissão de avaliação docente se reunirá no primeiro semestre do ano que
vem para analisar esses dados. A professora Ana Fayet Sallas e a professora Maria Tarcisa Bega pediram
inclusão de ponto de pauta sobre produção 2.1 - Informação sobre dossiê: A professora Ana Luisa Fayet
Sallas informou que foi aprovado dossiê para livro em colaboração internacional com a doutora Claudia
Gordillo, egressa do nosso Programa, vinculada a Universidad Andina Simón Bolivar, do Equador. O dossiê
falará sobre visualidades cole�vas la�noamericanas. Inicia�va aprovada pelo Colegiado. 2.2 - Informação
sobre aprovação do Seminário Nacional: Aproveitando o tema, a professora Maria Tarcisa Silva Bega
informou aos presentes sobre a aprovação de financiamento da CAPES para o Seminário Nacional de
Sociologia e Polí�ca de 2019, no�cia recebida com sa�sfação pelo Colegiado. 3. Novas orientações sobre
avaliação da CAPES, área de sociologia: Conforme informado na reunião anterior, a área de sociologia se
reuniu para discu�r sobre alterações da avaliação da CAPES. A reunião foi de caráter emergencial, pois é
preciso atender mudanças exigidas pelo CTC da CAPES, para todas as áreas. Foi apresentado o
documento com a proposta de indicares para avaliação, que diminuiria para três principais: Proposta do
Programa; Formação; e Impacto Acadêmico e Social. Dentro desses itens principais há a divisão por
subitens e seus pesos na avaliação, bem como a descrição do que é avaliado em cada um. Outro
documento apresentado foi a proposta de critérios para avaliação de livros, que seriam avaliados por
amostragem selecionada pelo próprio programa. Os dois documentos serão enviados para todo o corpo
docente por e-mail para que todos vejam com detalhes as informações. Dentre as sugestões que ficam
registradas, os docentes apontam que é possível criar um formulário (google forms) para
acompanhamento dos egressos. 4. Estratégias para acompanhamento discente: Este ponto de discussão
foi trazido para a reunião considerando os índices do programa, com o intuito de diminuir eventuais
atrasos e desligamentos. A professora Maria Aparecida Bridi explicou que é preciso que o programa
aprimore ferramentas formais para acompanhamento discente, principalmente no primeiro ano, e
também no mestrado, que é mais curto. Foi citado sobre o relatório de bolsa, que é uma avaliação feita
quando os discentes bolsistas completam um ano, mas que não se exige dos não-bolsistas. A primeira
sugestão é que a secretaria entre em contato com os professores orientadores, que os mesmos deem um
retorno sobre a disciplina Seminários Metodológicos, ainda este ano. Nas falas da professora Ana Luisa
Sallas e Maria Tarcisa Bega se coloca a necessidade talvez de pensar em novas maneiras de avaliação,
com notas parciais durante a disciplina e não concentrar unicamente num ar�go final, algo mais próximo
da graduação. Na fala dos representantes discentes também foi colocado estratégias de avaliação, do
contato entre orientandos e orientadores, experiências anteriores e de colegas, e autonomia do pós-
graduando. Junto ao tema de acompanhamento discente, e do relatório de bolsa, foi relembrado a
importância dos orientadores fazerem o parecer sobre o desenvolvimentos dos discentes, também como
ferramenta de acompanhamento. A sugestão do contato com os orientadores sobre os Seminários
Metodológicos foi aprovada pela maioria. Foi anotado também, para as reuniões de recepção dos novos
alunos, feitas sempre no início do ano com as novas turmas e bolsistas, ter como pauta os seguintes
itens: compromisso do discente com as a�vidades do Programa; e, es�mular o contato com os
orientadores. 5. Comissão PNPD, edital e processo sele�vo: Sobre o edital e processo sele�vo para bolsa
PNDP, foi relembrado aos presentes a necessidade de fechar a comissão, que será a banca, para lançar o
edital até 21 de dezembro, impreterivelmente. A professora Maria Aparecida já havia se disponibilizado a
par�cipar, a professora Maria Tarcisa informa que também estará disponível em janeiro, porém entrará
em férias na segunda quinzena de fevereiro. A professora Simone Meucci par�cipa como suplente, e fica
faltando um terceiro nome para a banca. A secretaria e coordenação entrará em contato com os
docentes que não estão na reunião para concluir essa etapa. 6. Relatório parcial e Saída do país de
Maria de Los Angeles: A pós-doutoranda Maria de Los Angeles Arias Guevara apresenta seu relatório
parcial de pós-doc. Considerando a prorrogação de bolsa de concedida pelo Colegiado na úl�ma reunião,
até fevereiro, dando tempo hábil para o novo edital do PNPD, o relatório final deve ser entregue em
fevereiro, momento que pode ser programada a audiência pública de apresentação dos resultados. Junto
ao relatório ela solicita também autorização para afastamento do país, para conclusão de seu trabalho,
no período de dezembro até a primeira semana de fevereiro. Tanto o relatório quanto a solicitação são
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aprovadas pelo Colegiado. Homologado. 7. Proposta de pós-doc do Programa para bolsa F.A./CAPES:
Conforme discu�do na reunião de 23 de novembro, e divulgado entre os docentes, o Programa pode
apresentar duas propostas para o Edital interno de bolsa pós-doc F.A./CAPES. Foi apresentado o projeto
de José Ricardo Mar�ns, in�tulado "Polí�cas públicas e desenvolvimento local: novas configurações do
processo de desenvolvimento local, Curi�ba, 2000-2018", que será supervisionado pela Prof.ª Dr.ª Maria
Aparecida da Cruz Bridi. O mesmo foi aprovado por unanimidade pelo Colegiado e homologado. 8.
Prorrogações de qualificação de turma de mestrado e desligamento: Os alunos Marcelo Darlan de
Oliveira e Willian Carneiro Bianeck solicitam formalmente a prorrogação de prazo para a qualificação até
fevereiro de 2019. Os orientadores, professor Alexandre Trindade e Ricardo de Oliveira, respec�vamente,
estão de acordo com as solicitações. O Colegiado aprova os pedidos. Já a aluna Jéssica de Carvalho de
Pinheiro informou a coordenação que não conseguirá realizar sua qualificação, informando assim que se
desligará do Programa. Homologado. 9. Informação e decisão sobre regime de 30 horas para os
técnicos-administra�vos: Foi informado aos presentes que an�ga portaria que regulava a flexibilização
da jornada dos técnicos-administra�vos foi revogada e, recentemente, editada nova portaria com
definições de como o processo de flexibilização deve ser feito a par�r de 2019. O Setor de Humanas
reuniu-se com técnicos em novembro para discu�r a questão e instruiu que as informações fossem
passadas pelo Colegiado, uma vez que a nova portaria aponta que o pedido se inicia com a informação da
chefia que a unidade tem necessidade de atendimento por 12 horas ininterruptas. Após discussão entre
os presentes, o Colegiado entende que a secretaria do Programa de Pós-graduação em Sociologia não
necessita de atendimento ininterrupto por 12 horas, o que não caracteriza um possível pedido de
flexibilização dos seus técnicos-administra�vos. 10. Outros: alguns informes dados i) Informes de final de
ano para discentes e bolsistas: Da parte da secretaria, informes sobre o envio de formulários aos
discentes. O primeiro se refere a produção, enviado para todos os discentes, com prazo de entrega para
06/01/19, tendo em vista o cronograma para conclusão da coleta na Plataforma Sucupira. O segundo é
referente aos bolsistas, com prazo de devolução para 15 de fevereiro de 2019. A professora Marlene
Tamanini, como parte da comissão de bolsa, relembrou do calendário das reuniões de avaliação dos
bolsistas e de distribuição de bolsa para 2019. Pelo fato das a�vidades do início de ano no departamento
e disponibilidade das professoras que fazem parte da comissão, as reuniões terão que ser antecipadas,
assim, pede-se que a secretaria comunique os alunos que o prazo para entrega dos relatórios de bolsa
deve ser antecipada, para 15 de janeiro. ii) Informação sobre o CAPES/PRINT de polí�cas públicas: A
professora Maria Tarcisa Bega, como representante do eixo de polí�cas públicas do CAPES/PRINT, informa
sobre o cronograma que está sendo feito pelo grupo: 12/12 é o prazo para comissão de seleção; 19/12
para fazer o edital, para as a�vidades já no início de 2019; até 11/02/2019 é ob�do o resultado geral. O
segundo edital está sendo planejado para o final de abril de 2019. De acordo com as cotas decididas
pelos programas desse eixo, 15% do valor é para a Sociologia, assim, temos cota para 3 discentes saírem
em sanduíche, 1 para pós-doc de docente e também podemos trazer convidado internacional. Essas são
as informações apenas do eixo de polí�cas públicas, dos outros eixos que a sociologia par�cipa os
docentes responsáveis devem averiguar. iii) Informação sobre aprovação de projeto CAPES/COFECUB:
úl�ma informação, enviada pelo Prof. Alfio Brandenburg, é a aprovação de seu pedido de projeto para o
edital da CAPES/COFECUB, no�cia também recebida com bastante sa�sfação pelo Colegiado. 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
ADMINISTRACAO, em 26/03/2019, às 11:26, 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 17:00,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1459900 e o
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