
 

 

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 08 de junho de 2020 
 

Aos oito dias do mês de junho de 2020, às 10:30 horas, realizou-se na sala de 
webconferência do ICH da UFJF, 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. 
Compareceram à reunião os (as) professores (as) Paulo Fraga, Ana Cláudia 
Cardoso, Carlos Reyna, Christiane Jalles, Elizabeth Pissolato, Felipe Maia, Maria 
Lucia Bueno, Marta Mendes da Rocha, Luzimar Paulo Pereira, João Assis Dulci, 
Jorge Chaloub, Rogéria Campos de A. Dutra, Rubem Barboza; a discente Laura 
Mostaro Pimentel e a técnica administrativa em educação Camila de Carvalho Silva. 
A reunião foi iniciada sem inclusão de nenhum ponto não previsto na pauta da 
reunião. Foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes: Professor Paulo 
discorreu sobre o envio da plataforma Sucupira no dia 05 de junho. Relatou sobre 
a melhoria da qualidade da produção intelectual do programa nos últimos anos. 
Reforçou o pedido de envio dos livros referentes aos anos de 2017 e 2018 até julho, 
para inserção na avaliação do quadriênio. Informou sobre a perda de 16 bolsas nos 
próximos anos, sobre a não renovação e da importância da manutenção de uma 
boa avaliação do relatório nesse cenário. 2) Seleção PPGCSO 2021: Paulo 
explanou sobre a disposição das bolsas segundo a situação atual de prorrogação 
das mesmas devido a pandemia e sobre a possível distribuição impactada para as 
próximas turmas em decorrência disso. Sugeriu, a princípio, uma redução do 
número de vagas oferecidas para o mestrado e doutorado, em decorrência do corte 
de bolsas. Informou que a PROPP ainda não se manifestou sobre a disponibilização 
de tecnologias para realização do processo seletivo. Entretanto, disse ser 
importante manter a seleção para este ano, entre os meses de outubro e novembro, 
como de costume. Felipe Maia levantou a questão da política de cotas, já para essa 
seleção. João Dulci sugeriu um corte menos drástico das vagas a serem oferecidas. 
Laura Pimentel levantou a questão da preocupação com o acesso e a qualidade da 
conexão à internet para os candidatos participarem do processo seletivo, caso ele 
ocorra virtualmente. Vários professores disseram ser importante discutir a 
possibilidade da realização da seleção esse ano, mas ainda sem decisões, 
deixando a data em aberto, visto que consideraram importante definir primeiro a 
questão das aulas das turmas anteriores. Ficou decidido considerar as datas entre 
segunda quinzena de novembro e o mês de dezembro. Foi decidido deixar a 
decisão do número de vagas a serem oferecidas na seleção para uma próxima 
reunião. Foram decididos os nomes componentes das bancas de certame: Carlos 
Reyna, Rubem Barboza e Felipe Maia irão compor a banca de mestrado, tendo 
como suplente Maria Lúcia Bueno; e João Dulci, Elizabeth Pissolato e Jorge 
Chaloub irão compor a banca de doutorado, com Marta Rocha de suplente. 
Elizabeth Pissolato se disponibilizou a compor a composição da comissão para 
estudo das cotas, ficando em aberto a definição de mais um nome. 3) Defesas: 
Paulo e Camila irão disponibilizar as informações e orientações a respeito da 
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realização das defesas por via remota por e-mail. 4) Formulário Área de 
Sociologia quadriênio: Paulo enviará por e-mail aos professores. 5) Revista 
Teoria e Cultura: Raphael Bispo relatou sobre seu trabalho na revista, informou 
sua saída em dezembro, já deixando a publicação de um volume para 2021 e 
apresentou a necessidade de se definir um novo editor após seu desligamento. 6) 
Seminários virtuais: o colegiado decidiu continuar a discussão por e-mail. 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. Paulo Cesar Pontes 
Fraga, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, e pelos 
demais presentes. Juiz de Fora, 08 de junho de 2020. 


