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 12 de novembro de 2020
Aos doze dias do mês de novembro 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 coordenador Paulo Fraga. Compareceram à reunião os (as)
professores (as) Carlos Reyna, Christiane Jalles, Cristina da Silva, Elizabeth
Pissolato, Felipe Maia, Jorge Chaloub, Luzimar Pereira, Maria Lucia Bueno, Marta
Rocha, Raphael Bispo, 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 sugeriu trocar o ponto de pauta “Coorientações” para “Editais
Processo Seletivo 2021”, devido a urgência do assunto, o que foi aprovado pelo
colegiado. Camila relembrou o colegiado sobre o envio das atualizações de
informações das páginas dos professores no site. 2) Edição de livros: Paulo
informou que ainda é possível o envio de um trabalho, pois ainda há recurso. Foi
informado que o prazo para recepção pela coordenação é 20 de novembro.
Professoras Cristina e Elizabeth informaram ter possibilidade de enviar. Ficaram de
verificar quem enviaria a proposta do livro. Sendo este possível, uma das duas
professoras irá apresentar o material para a comissão avaliar. 3) Editais Processo
Seletivo 2021: após alguns apontamentos a respeito de documentos a serem
avaliados e prazos, Paulo e Camila sugeriram algumas alterações na redação dos
editais, a serem informadas às bancas após a reunião, via e-mail. 4) Definição do
cronograma do semestre 2020.03: Após ampla discussão, o colegiado decidiu por
iniciar o segundo semestre de 2020 em 07 de dezembro de 2020, com retorno após
pausa do recesso de final de ano em 04 de janeiro de 2021, e termina-lo em 02 de
abril de 2021, contemplando o recesso de carnaval em fevereiro de 2021,
compreendendo, no total, 14 semanas letivas. Foi decidido também que a
divulgação do quadro de horário e ementas será no dia 23 de novembro de 2020; o
recebimento de matrículas pela secretária será entre 24 de novembro e 01 de
dezembro de 2020; as matrículas serão feitas pela secretaria no Siga entre 02 de
dezembro e 04 de dezembro de 2020; e o prazo para reajuste de matrícula será de
07 de dezembro a 11 de dezembro de 2020. 5) Ofertas de disciplinas para o
semestre 2020.03: Na área de sociologia, a disciplina obrigatória será oferecida por
João e a eletiva por Felipe; na área de ciência política, Jorge será responsável pela
disciplina obrigatória e Marta pela eletiva; e na área de antropologia, a disciplina
obrigatória será oferecida por Luzimar e a eletiva por Elizabeth. O aluno de pósdoutorado Antônio Pilão também irá oferecer uma disciplina eletiva de antropologia.
Maria Lucia se dispôs a conversar com Dmitri sobre o oferecimento de uma
disciplina eletiva de sociologia no próximo semestre. 6) Prorrogação das
qualificações de mestrado e doutorado: Foi decidido que o prazo máximo para
qualificação dos alunos de mestrado da turma 2019 e de doutorado da turma de
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2018 será março de 2021. Foi decidido rediscutir em uma próxima reunião o prazo
máximo para defesa dos alunos de mestrado da turma 2018 e de doutorado da
turma de 2016. 7) Composição de bancas de qualificação: pelo avançar do
horário, este ponto de pauta ficou para ser discutido em uma próxima reunião. Sem
mais para o momento, a 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, 12 de novembro de 2020.

