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ATA 02/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS 
ICH Novo, 27 de fevereiro de 2013 
 
Às dezesseis horas do dia vinte e sete de fevereiro de 2013, compareceram à reunião do Colegiado do 
PPGCSO, na sala I-IV-49 do ICH Novo, os professores João Dal Poz Neto, André Moysés Gaio, Carlos P. 
Reyna, Cristina Dias da Silva, Dmitri Cerboncini Fernandes, Elizabeth de Paula Pissolato, Fernando 
Tavares Junior, José Alcides de Figueiredo Santos, Leonardo Silva Andrada, Marcella Beraldo de 
Oliveira, Marta Mendes da Rocha, Raul Francisco Magalhães e Rubem Barboza Filho, e os 
representantes discentes Juliane Lara, Franklin Soldati e Orcione A Pereira. Justificaram a ausência os 
professores Eduardo A. Salomão Condé, Elisabeth Murilho da Silva, Euler David de Siqueira, Jessé 
Souza, Marcelo Ayres Camurça Lima, Paulo Cesar Pontes Fraga e Rogéria Campos de Almeida Dutra. 
Dando início à reunião, foram discutidos os seguintes pontos de pauta: 
1. Planejamento financeiro 2013 
O coordenador apresentou uma primeira versão da planilha para a previsão de apoio à participação em 
eventos e de organização de eventos e bancas de defesa em 2013, e acrescentou esclarecimentos sobre 
os valores estimados para as passagens aéreas, o cálculo de diárias para eventos no país e no Exterior, 
a disponibilidade de recursos do APG, Saldo PROAP 2012, PROAP 2013 e Taxa de Bancada FAPEMIG 
e os tetos fixados para diárias e passagens. Após a discussão da matéria, face à necessidade de ajustes 
entre a demanda de professores e alunos e os recursos efetivamente disponibilizados para o PPGCSO 
em 2013, o Colegiado aprovou as seguintes deliberações normativas: 
a) o PPGCSO somente apoiará a participação em congressos de excelência (qualificados pela CAPES) 
e, eventualmente, em seminários específicos que atendam diretamente os interesses de projetos de 
pesquisa em curso; 
b) o apoio financeiro à participação em evento será concedido exclusivamente a aluno regular e a 
docente permanente do PPGCSO; 
c) para a concessão de apoio financeiro, no caso de apresentação de comunicação em congresso, o 
proponente deverá apresentar aos organizadores, no prazo, o trabalho completo para publicação nos 
anais do evento; 
d) para a concessão de apoio à participação em evento no Exterior, o professor proponente precisará 
comprovar a submissão da solicitação a agências de fomento, no devido prazo; 
e) os professores e alunos apoiados pelo PPGCSO para participar em eventos no Exterior em 2012 (cfe. 
os relatórios financeiros de 2012, os professores Euler Siqueira, José Alcides, Eduardo Condé, Elisabeth 
Murilho, Marcella Beraldo, Paulo Fraga e Rogéria Dutra; e a doutoranda Bárbara N. Duarte) ficam 
excluídos desta modalidade em 2013; 
f) para a concessão de apoio à participação em evento, o discente deverá estar em dia com as 
obrigações e os prazos regimentais; 
g) no caso de discente mestrando, o apoio restringir-se-á à modalidade participação em evento no país e 
estará condicionado à aprovação no Exame de Qualificação; 
h) considerando o aumento da demanda por apoio à participação em evento, recomenda-se aos 
professores que encaminhem solicitação na modalidade Participação Coletiva em Evento, tal como 
oferecida pela FAPEMIG, tendo em vista a participação massiva de mestrandos e doutorandos em 
determinados congressos regionais e nacionais. 
2. Alterações no Regimento aprovado 
O coordenador informou que o Regimento do PPGCSO foi retirado da pauta do CSPP, para ser 
adequado aos dispositivos do Regimento geral da Pós-Graduação na UFJF, ainda em discussão naquele 
Comitê. Em seguida, o novo coordenador, prof. Dmitri, comentou os pontos e as sugestões a serem 
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discutidos e deliberados pelo Colegiado ainda no primeiro semestre. 
3. Prazos e orientação 
Foram apresentadas e aprovadas, de acordo com os dispositivos regimentais, as seguintes solicitações 
de prorrogação de prazo: do curso de Mestrado, Andrea L. Horta e Silva (orientação: profa. Marcella 
Beraldo), Ronaldo A. de Souza e Luiz Carlos de O. Lopes (orientação: profa. Elizabeth Pissolato), e 
Rosaura R. Toledo (orientação: prof. André Gaio); do curso de Doutorado, André P. Grillo (orientação: 
prof. Raul Magalhães) e Inácio M. N. Frade da Cruz (orientação: prof. Euler Siqueira). 
Em seguida, o Colegiado acolheu os esclarecimentos do prof. André Gaio sobre o rompimento do vínculo 
de orientação com o mestrando Claudinei dos Santos Lima, e indicou o prof. Leonardo Andrada para 
avaliar as alternativas de orientação, em particular o andamento do trabalho de pesquisa e da 
dissertação. 
4. Informes 
O coordenador trouxe as seguintes informações, advertindo sobre as condições e os prazos das 
atividades previstas: 
a) Edital Equipamentos PROPG/UFJF, prazo 25/março a 26/abril, com orçamento no valor aproximado de 
46 mil reais; 
b) Edital Professor Visitante Estrangeiro PROPG/UFJF, em fluxo contínuo, de 1/abril a 1/agosto, para 
estadia de 8 a 28 dias, com auxílio de 300 reais/dia; 
c) Coleta CAPES 2012; 
d) Avaliação Livros/CAPES: o sistema está aberto até 31/março para inclusão de obras de 2010, 2011 e 
2012; os originais ou cópias completas devem ser entregues na Secretaria do PPGCSO para serem 
enviados à comissão (Soraya/UFRGS); 
e) Reunião Geral do PPGCSO, dia 7 de março de 2013 (quinta-feira), às 9:00 hs, no Anfiteatro 3 – ICH 
Novo, com a seguinte pauta: apresentação do Programa e dos orientadores aos novos alunos – Turma 
2013; programação das atividades para 2013; inscrição de candidatos (Mestrado e Doutorado) a bolsa de 
estudos disponibilizadas pelo PPGCSO (Capes DS, Capes/Reuni, Fapemig e Monitoria/UFJF); d) termo 
de compromisso e atividades dos bolsistas; eleição dos representantes discentes para a Comissão de 
Bolsas. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, para constar, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 
27 de fevereiro de 2013, João Dal Poz Neto. 
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