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Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
realizada em 14 de setembro de 2020

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2020, às 09:00 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, Célia
Arribas, Christiane Jalles, Elizabeth Pissolato, Felipe Maia, Luzimar Pereira, Marta Rocha,
Maria Lucia Bueno, João Dulci, Jorge Chaloub, Raphael Bispo, Rogéria Dutra; as discentes
Laura Mostaro e Milene Regina. Foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes:
professor Paulo Fraga solicitou que o corpo docente atualize os currículos na Plataforma
Lattes visando à submissão de projetos para bolsas de mestrado e doutorado ao CNPq;
2) Discussão da proposta da Comissão para a Implementação de Cotas nos
processos seletivos de 2020: A comissão composta pelas professoras Elizabeth
Pissolato, Maria Lúcia Bueno e pela discente Milena Regina apresentaram um estudo em
diálogo com experiências de outros programas de pós-graduação da UFJF que
implementaram o sistema de cotas, como o de História, o de Serviço Social, o de Geografia
e o de Psicologia. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada destacando-se os
seguintes aspectos: reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas nos processos
seletivos de ingresso ao Mestrado e ao Doutorado para o sistema de cotas aos
candidato(a)s que preencherem os requisitos e se autodeclararem: 1. Pretos ou Pardos; 2.
Indígenas; 3. Trans (Transexuais, Transgêneros e Travestis); 4. Pessoas com Deficiências
e; 5. Solicitante de refúgio ou pessoa refugiada. As demais vagas serão destinadas à
Demanda Universal. Dessas vagas destinadas às cotas, 70% serão para pretos e pardos;
15% a indígenas; 5% ao grupo trans; 5% de pessoas com deficiências; 5% de pessoa em
condição de refúgio. Quando não forem preenchidas todas as vagas elas serão distribuídas
para o grupo e pretos e pardos; 3) Extensão das bolsas de mestrado e doutorado:
Devido ao avançar da hora, esse item passará para a próxima 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 Fraga, coordenador do Programa de Pósgraduação em Ciências Sociais, e pelos demais presentes.
Juiz de Fora, 14 de setembro de 2020.

