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Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

realizada em 06 de outubro de 2020 

Aos seis dias do mês de outubro de 2020, às 09:30 horas, realizou-se na plataforma 
Google Meet, a reunião ordinária do colegiado do Programa de Pós-Graduação 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 coordenador Paulo Fraga. Compareceram à reunião os (as) 
professores (as) Carlos Reyna, Christiane Jalles, Elizabeth Pissolato, Felipe Maia, 
João Dulci, Jorge Chaloub, Luzimar Pereira, Maria Lucia Bueno, Marta Rocha, 
Rogéria Dutra, Rubem Barboza, Thiago Pimentel; as discentes Laura Mostaro 
Pimentel e Milena de Paula Silva e a técnica administrativa em educação Camila de 
Carvalho Silva. Foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes: Paulo 
relembrou o colegiado sobre os prazos de solicitação de reembolso de inscrições 
em eventos disponibilizado pela PROPP e também sobre a alocação dos recursos 
do programa. Informou também sobre o envio pela coordenação de projetos para 
bolsas para mestrado e o doutorado para o CNPq. Ainda, informou sobre uma 
reunião da área de Sociologia da Capes, convocada para a data de 06 de outubro, 
para discutir novamente os critérios de avaliação do último quadriênio. 2) 
Processos seletivos mestrado e doutorado 2021: Os professores Rubem, Carlos 
e Felipe, membros da banca do mestrado, apresentaram a proposta de realização 
do certame: eliminar a prova de conhecimento específico; manter a prova de 
proficiência em línguas, com um caráter interpretativo; realizar a etapa de avaliação 
de currículos; incluir a etapa de avaliação de projetos e realizar a etapa de 
entrevistas, com indicações de possíveis orientadores. Houve ampla discussão 
sobre a aplicação da prova de proficiência durante o processo ou seguir a sugestão 
da PROPP de aguardar para realização dessa etapa quando do retorno das 
atividades presenciais. O colegiado aprovou a proposta da banca de mestrado. 
Foram aprovadas as datas estabelecidas pela banca do doutorado para realização 
do certame de ambas as modalidades, mestrado e doutorado: início 13/01 e final 
11/02, com ressalvas a serem feitas, se necessário, para ajustar as particularidades 
de cada certame. Para o processo do doutorado, foi aprovada a realização da prova 
de proficiência em um segundo momento, antes do início do primeiro período letivo 
de 2021. Foi decidido aprovar a redação dos editais em discussão por e-mail ou em 
outra reunião a ser convocada pela coordenação, de acordo com as sugestões a 
serem enviadas, a cada banca, pela comissão de cotas. A respeito do número de 
vagas a serem oferecidas, o colegiado decidiu por manter 25 vagas para o mestrado 
e 15 para o doutorado. 3) Aprovação do relatório final da Professora Carla 
Mattos: professora Rogéria apresentou resumidamente a trajetória da professora 
Carla em seu estágio pós-doutoral. O colegiado aprovou o relatório final. 4) Edital 
Capes/FAPEMIG apoio a PPG: Paulo comunicou ao colegiado sobre o edital, que 
foi enviado com curto prazo pela PROPP, visto que os encaminhamentos dos 
projetos devem ser feitos até o dia 13/10. Ao fim da presente reunião, Paulo irá 
encaminhar o edital ao colegiado para apreciação. Sem mais para o momento, a 
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presente ata foi lavrada e assinada pelo professor Paulo Fraga, coordenador do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, e pelos demais presentes. Juiz 
de Fora, 06 de outubro de 2020. 

 


