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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGCSO DE
27 DE AGOSTO DE 2015.
No dia 27 de agosto de 2015, na sala A-IV-49 do Instituto de Ciências Humanas da
Universidade Federal de Juiz de Fora reuniram-se os professores Dmitri Cerboncini
Fernandes, Rogéria Dutra, Eduardo Condé, Marta Mandes da Rocha, José Alcides
Figueiredo, Raul Magalhães, Carlos Reyna, Elizabeth Pissolato, Marcelo Camurça,
Leonardo Andrada, Rubem Barboza, e os representantes discentes Joyce Nascimento e
Carolina Marsicano. Foi tratado como ponto único de pauta as renúncias do
coordenador e do vice-coordenador do PPGCSO, Dmitri Cerboncini Fernandes e
Eduardo Antonio Salomão Condé, respectivamente, e a decorrente eleição de novos
coordenador e vice.
O Diretor do ICH, Prof. Altemir Barbosa, presente no início da reunião, fez algumas
considerações, demonstrando preocupação com os rumos do PPGCSO. Ofereceu apoio
e disse ter confiança na capacidade do colegiado de solucionar os problemas
atravessado. Pediu ainda que no âmbito do Departamento de Ciências Sociais
realizássemos a indicação de alguém para o comitê assessor da PROPESq.
A Professor Elizabeth Pissolato Perguntou por que o vice-coordenador Eduardo Condé
estava renunciando ao cargo, juntamente com o coordenador. O Prof. Eduardo Condé
respondeu-lhe que esta era a forma adequada, dado que ele entrou junto e deveria sair
junto, além de não permanecer chance de ele permanecer até o fim do mandato. A profa.
Elizabeth Pissolato perguntou se o prof. Dmitri Fernandes também estaria saindo do
PPGCSO, além de renunciar ao cargo de coordenador. O prof. Dmitri Fernandes disse
que, para além da vontade de alguns, de que ele saísse do PPGCSO, ele estava apenas
renunciando ao cargo de coordenador, conforme consta na carta de renúncia.
Em seguida, o prof. Dmitri Cerboncini Fernandes passou aos informes da reunião de
área da CAPES, realizada no início do mês de agosto. Disse que a coordenação de área
é contrária ao aumento do peso da pontuação de livros, que as áreas de ciências
humanas produzem muito menos do que as outras áreas, em termos comparativos, daí
também o empenho em aumentar a produção de artigos. Os PPGs devem ter critérios
claros e objetivos de credenciamento e descredenciamento, os docentes devem passar a
assinar artigos junto com os discentes, caso seja trabalho derivado de dissertações e
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teses, que não adianta duplicar publicações no Lattes (impresso E online), pois é filtrada
apenas uma publicação, e da exigência de se ter 8 orientandos simultaneamente, no
máximo. Que a partir da próxima coleta sucupira haverá cruzamento entre dados de
diferentes programas que os professores venham a integrar. Que há muita importância
nos prazos para a defesa de teses e dissertações, e que o nosso PPG está muito mal em
relação aos demais em termos comparativos. Que serão enviados a todos e todas o link
para a visualização do DropBox, onde constam todos os templates dos PPGs da área de
sociologia.
Passou-se então à pauta única da reunião: as renúncias dos atuais coordenador e vice e
as eleições para coordenador e vice. Os professores Dmitri Cerboncini Fernandes e
Eduardo Antonio Salomão Condé informaram suas respectivas renúncias aos cargos de
coordenador e vice do PPGCSO, respectivamente, o que foi aceito pelo Colegiado
presente. Oprof. Dmitri preguntou se alguém estava disposto a assumir os cargos, no
que foi secundado pelo prof. Rubem Barboza, que perguntou se elegeríamos alguém
para um mandato até março de 2016 ou março de 2017. Ficou estabelecido que a eleição
seria válida para alguém ocupar o cargo até março de 2017, ao final do quadriênio da
CAPES. O prof. Rubem Barboza também indagou se existia a chance de se criar um
novo programa, sendo que o Prof. Dmitri respondeu que não tinha esse plano, que não o
arquitetou e que não o encabeçaria. O prof. Raul Magalhães se ofereceu como vicecoordenador, e que assumiria a coordenação em seguida do término de seu cargo de
vice-coordenador. Teceu comentários sobre sua grande experiência administrativa nos
mais diversos cargos que ocupou em inúmeras instâncias. Disse ainda que o prof.
Marcelo Camurça teria todos os requisitos necessários para assumir o cargo de
coordenador do PPGCSO, o mesmo se passando em relação ao prof. José Alcides. Disse
ainda que o provável retorno do prof. Rubem Barboza significa uma falta de opções,
uma crise no PPGCSO.
O prof. Marcelo Camurça disse estar muito atarefado, sob pressão para assumir a
coordenação do PPG em ciências religiosas, e que não tem disponibilidade. Disse que
percebe um clima de desalento no PPGCSO. Alertou contra o perigo de o PPGCSO
ficar acéfalo.
O prof. Dmitri Cerboncini Fernandes afirmou que o grupo majoritário que votou contra
a aprovação do processo do credenciamento e recredenciamento deste ano agora tem a
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responsabilidade de assumir as consequências de seus atos e a coordenação do PPGCSO
daqui para frente.
O prof. José Alcides disse que não se disponibiliza ao cargo, bem como as profas.
Rogéria Dutra e Elizabeth Pissolato.
Foi marcada nova reunião para a votação dos novos coordenador e vice para o dia 02 de
setembro de 2015, às 10:00 horas da manhã, tendo ficado estabelecido que o
coordenador pro-tempore do PPGCSO até esta data será o prof. Eduardo Antonio
Salomão Condé.
Sem mais, lavra esta ata em seu último ato como coordenador do PPGCSO, o Prof. Dr.
Dmitri Cerboncini Fernandes.
Juiz de Fora, 27 de agosto de 2015.
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