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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

Local: Sala A-IV-49 do Prédio Novo do ICH.

Horário: 09:00 da manhã.

Presentes: Professores André Moysés Gaio, Carlos Francisco Perez Reyna, Cristina
Dias da Silva, Dmitri Cerboncini Fernandes, Elizabeth de Paula Pissolato, Fernando
Tavares Júnior, João Dal Poz Neto, José Alcides Figueiredo Santos, Leonardo Silva
Andrada, Marcelo Ayres Camurça Lima, Marta Mendes da Rocha, Paulo Cesar Pontes
Fraga, Raul Francisco Magalhães, Rogéria Campos de Almeida Dutra, Rubem Barboza
Filho e Thiago Duarte Pimentel. Representantes Discentes: William Ponte e Leonardo
Azevedo.

Ausências justificadas: Professores Marcella Beraldo de Oliveira, Elisabeth Murilho da
Silva e Luiz Flávio Neubert.

Foram discutidos os seguintes pontos de pauta com as decisões presentes em cada um
deles:
1. Prestação de contas: O coordenador deu à mostra as planilhas com os gastos relativos
ao exercício de 2013 e eles foram aprovados por unanimidade. Decidiu-se por
unanimidade que, caso haja edição de livros dos professores do Programa no ano que
vem, não haverá financiamento para o auxílio de estadia aos alunos em congressos e
similares. O coordenador informou ainda que enviou um ofício ao Pró-Reitor de
Planejamento e Gestão, Alexandre Zanini, cobrando posição em relação à proibição de
pagamento de meia-diária a convidados externos.
2. O coordenador enviará um e-mail para os professores a fim de saber quais os alunos
que defenderão suas teses e dissertações em fevereiro e março de 2014. O Prof. Paulo
Fraga informou que no CPS há equipamento que pode ser utilizado para vídeoconferência. Ficou decidido que a prioridade será a de fazer uso de tal equipamento,
em detrimento de trazer convidados externos para bancas de qualificação.
3. Retorno das aulas da pós-graduação se dará em 17 de março, seguindo o calendário da
Universidade doravante.
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4. Irão ser decididas quais as disciplinas do próximo semestre após o plano
departamental da graduação ser divulgado. O coordenador marcará reunião para
tanto.
5. Planejamento orçamentário: foi decidido que o coordenador enviará um e-mail a
todos os professores e alunos do Programa a fim de planejar os gastos no ano que vem
relativos a bancas, organização de livros, participação em congressos e similares,
organização de congressos e similares, pesquisa de campo etc. Todos deverão
informar até data estipulada seus planejamentos para 2014. Quem não se manifestar
até a data acordada futuramente não terá direito a financiamento.
6. Processo Seletivo de Mestrado e Doutorado: ambos foram aprovados por
unanimidade pelo Colegiado. Houve discussão sobre se fazer ou não outra seleção,
ganhando a opção em se não fazer por unanimidade. Ficou decidido que
rediscutiremos o estatuto da prova de línguas no concurso, em razão da baixa
qualidade das provas (inclusive dos alunos que não haviam passado no ano anterior).
Sugestões: discutir melhores alternativas de divulgação do concurso; discutir línguas
cobradas na seleção; discutir a etapa do projeto, se classificatória ou eliminatória.
Possibilidade de que a faculdade de letras se torne responsável pela prova de línguas
ou de qualquer outra avaliação externa de línguas. Importância do seminário de
projetos para ampliar a qualidade dos projetos. Esses pontos deverão ser rediscutidos
em reuniões vindouras.
7. Caso da aluna de doutorado Karine Fernandes. Em março de 2014 ficou decidido que
vence toda e qualquer possibilidade de prorrogação. Encaminhamento: enviar ofício
para a aluna e seu orientador solicitando resposta e esclarecimento em até 15 dias
sobre a data da defesa da aluna da qualificação e da tese. O prazo-limite para a defesa
da tese é o dia 16 de março de 2014. Caso não haja defesa até esta data, a aluna
estará automaticamente desligada do Programa, conforme decisão unânime.
8. Caso do aluno de doutorado Ramsés Albertoni. Sua orientadora, Prof.ª Rogéria Dutra,
informou que ele pediu desligamento do Programa, o que foi aceito por unanimidade
pelo Colegiado.
9. Questões administrativas: o colegiado delegou ao coordenador a tomada de decisões e
o encontro de soluções para que os trabalhos administrativos da secretaria do PPGCSO
sejam agilizados e melhorados.
10. A aluna de mestrado Letícia Paiva Fonseca Delgado pediu substituição de orientador.
Ela, assim, deixa a orientação do Prof. André Moysés Gaio e passa a ser orientada pelo
Prof. Paulo Fraga, quem se comprometeu a traçar planos com a aluna para que ela não
empregue dados provenientes de pesquisas realizadas pelo Prof. André Moysés Gaio e
que não tenham sido ainda publicadas.

Não tendo nada mais a relatar, assina esta ata o Coordenador do PPGCSO, Prof. Dr.
Dmitri Cerboncini Fernandes, em 04 de dezembro de 2013.
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