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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 09 DE JANEIRO DE 2014. 

 

Juiz de Fora, 09 de janeiro de 2014. 

 

Presentes: Profs. Drs. Dmitri Cerboncini Fernandes, Marta Mendes da Rocha,  Carlos 

Francisco Perez Reyna, Cristina Dias da Silva, Elisabeth Murilho da Silva, Fernando 

Tavares Junior, João Dal Poz Neto, Leonardo Silva Andrada, Marcella Beraldo de 

Oliveira, Marcelo Ayres Camurça de Lima, Paulo Cesar Pontes Fraga, Raul Francisco 

Magalhães, Rubem Barboza Filho, Thiago Duarte Pimentel, Luiz Flávio Neubert e o 

Representante Discente Leonardo Francisco de Azevedo. 

    

Tendo a reunião se iniciado às 10:00 horas, seguiu-se à discussão dos seguintes pontos 

de pauta: 

 

1. Distribuição	  das	  disciplinas	  

As disciplinas do primeiro semestre de 2014 ficarão a cargo dos professores Raul 

Magalhães, Fernando Tavares, Thiago Niemeyer, José Alcides, Leonardo Andrada, 

Paulo Fraga, Rogéria Dutra, Marcelo Camurça, Marcella Beraldo e Ignácio Delgado. 

Todos devem ter atenção em relação às ementas, um ponto criticado pela CAPES na 

avaliação. 

Dmitri destacou que deve haver rotatividade na disciplina de Teoria Social do 

Doutorado e todos concordaram. 

2. Avaliação	  trienal	  da	  CAPES	  

O PPGCSO permaneceu com a nota 4. Foram frisados os seguintes pontos: ficou um 

pouco abaixo da média nas publicações; houve críticas quanto às ementas; produção 

zero de alguns professores: ou não publicaram nada ou publicaram em outras áreas 

pouco valorizadas; alunos da pós estão vinculados a projetos desenvolvidos por 

professores, o que é bom; colaboradores não podem ter mais de 2 orientandos; deve-se 

incentivar publicação de alunos; as linhas de pesquisa precisam funcionar 

adequadamente; devemos solucionar problemas de alunos com projetos de pesquisa 

muito pessoais. 

Sugestão do Rubem: criar coordenadores das linhas de pesquisa. A ideia foi acatada e 
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criou-se uma comissão para tratar da readequação das linhas, composta pelos profs. 

Dmitri, Rubem e Cristina. 

 

3. Apresentação	  do	  Prof.	  Fernando	  sobre	  avaliação	  trienal	  da	  CAPES	  

Nosso programa não está longe da nota 5;  

Produção: Pontuação passou de 1500 para 3000. Média permaneceu a mesma. Produção 

não pode estar concentrada. Problema: 1/3 não pontuam 

Deve-se formar coordenadores das linhas. Formar comissão interna e externa para 

avaliar produção e decidir por credenciamento e descredenciamento. Haverá uma 

reunião em março para definir os coordenadores das linhas. 

 

4. Substituição	  da	  vice-‐coordenação	  

Prof. Eduardo Antonio Salomão Condé foi aclamado por unanimidade como novo vice-

coordenador do PPGCSO, em substituição à Prof.ª Dr.ª Marta Mendes da Rocha, que 

exibiu carta de renúncia. 

5. Atrasos	  
-‐	  Claudinei	  (mestrado).	  Atraso	  na	  defesa.	  Em	  vias	  de	  defender.	  	  
-‐	  Ana	  Cristina	  (doutorado).	  Em	  março/abril	  de	  2014.	  
-‐	  Raquel	  Candiá	  (doutorado).	  Em	  março/abril	  de	  2014.	  
-‐	  André	  Grillo	  (doutorado).	  Raul.	  Aluno	  disse	  que	  entregará	  a	  tese	  até	  fevereiro.	  	  
-‐	  Henrique.	  Gilberto	  Vasconcelos.	  Sem	  notícia.	  O	  coordenador	  fará	  contato.	  	  
-‐	  Amanda	  (doutorado)	  disse	  que	  iria	  pedir	  prorrogação.	  

6. Revista	  Teoria	  e	  Cultura	  

Existe hoje a revista online, enquadrada como B5. O que está pra sair:  

Dossiê das jornadas (pronto) 

Dossiê da prof. Rogéria (pronto) 

Dossiê da prof. Cristina (pronto) 

Volume do Thiago 

Há um Buraco em 2010 

O que fazer com a revista? Três propostas: Acabar com a revista, fazer uma fusão com a 

revista da PUC-RJ, manter a revista sem fusão. Prof. Raul se ofereceu para ser o novo 

editor. O assunto ficou para a próxima reunião. 
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Sem mais o que discutir, a reunião se encerrou às 12:30 do dia 09 de janeiro de 2014. 

 

Lavra esta ata em nome da verdade, 

 


