Universidade Federal de Juiz de Fora
Instituto de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais

Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
realizada em 04 de agosto de 2020
Aos quatro dias do mês de agosto de 2020, às 10:00 horas, realizou-se na
plataforma Google Meet, a reunião ordinária do colegiado do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais, por via remota devido a pandemia de Covid-19. A
mesma foi marcada e convocada, antecipadamente, pela coordenação. A reunião
foi conduzida pelo Vice coordenador Jorge Chaloub, devido a impossibilidade de
comparecimento do coordenador Paulo Fraga. Compareceram à reunião os (as)
professores (as) Ana Claudia Cardoso, Carlos Reyna, Célia Arribas, Christiane
Jalles, Felipe Maia, Luzimar Pereira, Marta Rocha, Maria Lucia Bueno, João Dulci,
Jorge Chaloub, Raphael Bispo, Rogéria Dutra, Rubem Barboza; a discente Laura
Mostaro Pimentel e a técnica administrativa em educação Camila de Carvalho Silva.
Foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes: professor Jorge informou sobre
a iminência do lançamento de um edital para bolsas do CNPq. 2) Seleção 2021:
houve ampla discussão sobre o assunto, incluindo forma de realização de algumas
etapas, principalmente em relação ao mestrado, calendário, prazos. Para a
realização do certame, foi definido o mês de janeiro. A partir disso, foi decidido que
as bancas de mestrado e doutorado irão ajustar os editais e prazos e a comissão
de cotas irá fazer os ajustes finais em suas propostas. As sugestões e definições,
incluindo número de vagas e bolsas, serão apresentadas e discutidas na próxima
reunião a ser agendada. 3) Financiamento de livros de docente permanentes na
editora UFJF: O colegiado decidiu pela elaboração de um edital interno para
escolha dos livros a serem apresentados para financiamento, o qual será pensado
por uma comissão formada pelos professores Marta, Jorge e Rogéria. 4) Disciplina
Metodologia 2020/1: com a impossibilidade de permanência da professora Ana
Claudia Cardoso como professora visitante na universidade, devido a inexistência
de prazo para renovação de contrato, o professor João Dulci irá assumir a disciplina.
Também foi decidido retomar a discussão sobre essa disciplina e demais assuntos
relacionados ao regimento em uma próxima reunião a ser agendada. Não havendo
mais nenhum ponto na pauta, a reunião foi encerrada. Sem mais para o momento,
a presente ata foi lavrada e assinada pelo prof. Jorge Chaloub, Vice coordenador
do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, e pelos demais presentes.
Juiz de Fora, 04 de agosto de 2020.

