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ATA 03/2014  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
Juiz de Fora, 20 de agosto de 2014  
Às dez horas do dia vinte de agosto de 2014 compareceram à reunião do Colegiado 
do PPGCSO, na sala A-IV-49 do ICH o coordenador do programa Prof. Dmitri 
Cerboncini Fernandes, os professores(as) João Dal Poz Neto, Cristina Dias da Silva, 
Fernando Tavares Junior, José Alcides de Figueiredo Santos, Marcella Beraldo de 
Oliveira, Raul Francisco Magalhães, Marcelo Ayres Camurça Lima, Luiz Flávio 
Neubert, Marta Mendes da Rocha, Rubem Barboza Filho, Thiago Duarte Pimentel, 
Leonardo Silva Andrada, Eduardo Antonio Salomão Condé e os representantes 
discentes Astrid Sarmento Cosac e Matheus Gomes. Justificaram a ausência os 
professores André Moyses Gaio, Carlos Reyna, Elizabeth Pissolato, Elisabeth Murilho, 
Paulo Fraga e Rogéria Dutra.  
 
Dando início à reunião, foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 
 
1 - Aprovação do edital do processo de seleção 2014/2015 
Foram discutidas e aprovadas algumas mudanças na elaboração do edital de seleção 
para o mestrado e doutorado 2015. 
 
a) Montagem das comissões para as bancas de mestrado: Prof. Leonardo Andrada, 
Prof. Carlos Reyna, Prof. Fernando Tavares e como suplente Profa. Rogéria Dutra; 
para a comissão do doutorado: Prof. Eduardo Salomão Condé, Prfa. Cristina Dias, 
Prof. Rubem Barboza e como suplente Prof. José Alcides de Figueiredo. 
 
b) Foram definidas as datas para a realização das provas para o mestrado: dia 5 de 
novembro de 2014; e doutorado: dia 17 de novembro. 
 
c) Foram estabelecidas formas de pontuação e modificações na bibliografia exigida. 
 
d) Sobre os possíveis recursos de candidatos do processo seletivo 2015, o colegiado 
decidiu cumprir com as regras do RI no Art. 27, onde a instância recursal é o 
coordenador do Programa ad referendum do Colegiado. O Prof. José Alcides sugeriu 
que fosse inserido no edital que não seriam aceitos recursos de mérito, como nos 
concursos púplicos para professores. Aomente seriam aceitos recursos de erros 
processuais. Ficou a cargo das comissões reescrever o edital. 
 
e) Foi discutida também a pauta das orientações. As orientações, segundo o Estatuto 
do Programa (Art. 19º) afirma que a aprovação das orientações deve ser feita pelo 
Colegiado após 1 mês do processo. O Colegiado concluiu que esse artigo deve ser 
impreterivelmente aplicado, tendo em vista os problemas de orientação que 
ocorreram. 
 
2 - Proposta de alteração do Regimento do PPGCSO 
Chegou-se à conclusão da extrema necessidade em se tomar medidas para dificultar 
a entrada de professores colaboradores. Atualmente o PPGCSO encontra alguns 
problemas com o coeficiente da CAPES na relação entre professores permanentes e 
colaboradores.  
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a) Foi decidido que o credenciamento de novos colaboradores ficaria suspenso 
temporariamente. 
 
b) Os profs. Luiz Flávio Neubert e Thiago Pimentel, professores colaboradores do 
PPGCSO, passaram para o quadro permanente do programa. 
 
3 - Prognóstico PPGCSO 
a) Foi apresentado pelo coordenador do programa um levantamento de publicações 
relevantes produzidas pelos(as) professores(as) do PPGCSO. O colegiado decidiu 
discutir posteriormente formas de dificultar a permanência de professores no quadro 
permanente. 
 
b) Foi ressaltada a necessidade de mudanças no RI (Art. 17) sobre a pontuação para 
as publicações. 
 
c) O colegiado aprovou a abertura de vagas para alunos da História na disciplina de 
Metodologia.  
 
4 - Coleta CAPES 
O próprio coordenador Prof. Dmitri está realizando a coleta CAPES para evitar 
problemas. O Coordenador apresentou uma planilha com o número geral de 
publicações. 
 
5 - Credenciamento da Profª. Maria Lúcia Bueno 
a) O Credenciamento da Professora Maria Lúcia Bueno foi aprovado na qualidade de 
colaboradora.  
 
b) O Colegiado suspendeu os demais pedidos de entrada de professores 
colaboradores até que a situação do coeficiente de produtividade seja sanada.  
 
c) O Coordenador do PPGCSo (Dmitri Fernandes) foi autorizado pelo Colegiado a 
remanejar os professores na Plataforma Sucupira, alterando sua situação entre 
Permanente e Colaborador, levando em conta itens como produção e compromissos 
acadêmicos. 
 
6 - Pedidos de alteração de orientação 
a) Os(as) alunos(as) que solicitaram troca de orientação foram: Igor Rodrigues, que 
passou do Prof. André Gaio para o Prof. Dmitri; Ana Carolina Polessa, também passou 
do Prof. André Gaio para o Prof. Rubem Barbosa; Mariana Pimentel passou do Prof. 
Gilberto Felisberto para o Prof. Ignacio José Godinho Delgado. 
 
7 - Supervisão de pós-doutorado e regulamentação interna ao PPGCSO 
a) O coordenador Dmitri C. Fernandes narrou as condutas relativas à supervisão do  
atual bolsista Thiago Niemeyer. Na reunião da Comissão de Bolsas em que se definiu 
o nome do candidato que ocuparia a bolsa PNPD, foi decidido que ele seria 
supervisionado pelo Prof. João Dal Poz em razão da proximidade temática dos 
projetos de pesquisa; no entanto, a Comissão decidiu que a bolsa estaria 
condicionada ao desenvolvimento de atividades docentes junto ao PPGCSO e ao 
Departamento de Ciências Sociais. O bolsista foi comunicado da decisão da Comissão 
de Bolsas e estava de acordo com as regras estabelecidas à ocasião. O Prof. João 
Dal Poz disse não acreditar que a Comissão de Bolsas pudesse determinar as 
atividades do bolsista, uma vez que ele estava sob sua supervisão. Desta forma, o 
coordenador apresentou a  Resolução n. 79/2008, Art. 2º do Conselho Setorial de Pós-
Graduação, que diz que o supervisor  deve integrar o quadro permanete do Programa. 
O Prof. João Dal Poz, docente aposentado, não poderia destarte continuar a 
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supervisionar o bolsista. Após longa discussão sobre as regras regimentais referentes 
a esta supervisão, o Prof. João Dal Poz solicitou o seu desligamento do PPGCSO, no 
que foi atendido pela coordenação. Ele apenas finalizará as orientações em 
andamento, não integrando mais o corpo docente a partir de então. 
 
b) Ficou a cargo da comissão criada na última reunião para avaliar o ingresso de um 
pós-doutorando Marcelo Alves da Faculdade de Farmácia, comissão esta coordenada 
pela Professora Cristina Dias, que elaborassem pontos para deixar a regulamentação 
para o ingresso de novos pós-doutorandos mais clara, uma vez que já estão 
trabalhando sobre esta regulação. 
 
Sem mais, lavra esta ata o coordenador do PPGCSO, Dmitri Cerboncini Fernandes. 
 

 


