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Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais
realizada em 09 de julho de 2020

Aos nove dias do mês de julho 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 Covid19. A mesma foi marcada e convocada, antecipadamente, pela coordenação.
Compareceram à reunião os (as) professores (as) Paulo Fraga, Carlos Reyna,
Christiane Jalles, Elizabeth Pissolato, Maria Lucia Bueno, Marta Mendes da Rocha,
Luzimar Paulo Pereira, João Assis Dulci, Jorge Chaloub, Raphael Bispo e Thiago
Pimentel; as discentes Laura Mostaro Pimentel e Milena Regina de Paula Silva 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 informou que a Capes formou
uma comissão para estudo sobre a viabilidade da diminuição das áreas das pósgraduações; a área de sociologia se encontra dentro as que podem sofrer
diminuição. Paulo ainda informou alguns pontos relativos às mudanças que a Capes
fará em relação ao Qualis. Professor João Dulci, integrante da comissão de
diagnóstico do ICH, informou sobre o levantamento de informações da comunidade
acadêmica a respeito do Ensino Remoto Emergencial (ERE), previsto na Resolução
CONSU 25/20. 2) Resolução CONSU 25/20: Paulo informou sobre o que a
resolução prevê e enfatizou alguns artigos específicos para fomentar a apreciação
do colegiado sobre a aprovação ou não do retorno das aulas por meio do ERE.
Houve ampla discussão do assunto. Carlos, Maria Lucia, Laura, João, Jorge,
Thiago, Milena, Raphael, Luzimar e Christiane fizeram ponderações importantes a
respeito. O colegiado decidiu pela definição de uma comissão, composta por Paulo,
Thiago, Camila e Laura, para consultar alunos, buscando conhecer as condições de
acesso e opinião dos alunos a respeito da volta pelo método ERE. 3) Alocação de
recursos PROAP, FAPEMIG, PROPG: Paulo informou sobre algumas datas limites
para usufruto dos recursos e para quais finalidades os mesmos podem ser
utilizados. 4) Plataforma Sucupira 2020: dado o avanço da hora, este ponto da
pauta será discutido em outra reunião. 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 Pósgraduação em Ciências Sociais, e pelos demais presentes. Juiz de Fora, 09 de julho
de 2020.

