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

em 18 de agosto de 2020 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto de 2020, às 09h30min., realizou-se na plataforma Meet 

Jit.si, a reunião ordinária do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais, por via remota devido à 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) Célia Arribas, Christiane Jalles, 

Elizabeth Pissolato, Felipe Maia, Luzimar Pereira, 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 informou sobre 

as mudanças no Qualis Periódico e do Recoleta Capes 2020; 2) Calendário PPGCSO, 

2020.01, modalidade ERE: o coordenador explicou as necessidades de o PPGCSO 

referendar as datas para o início e fim do período de 2020.01, com mudanças nas 

disciplinas para adequá-las ao modelo ERE. Após intenso debate decidiu-se por referendar 

o período de 17 de agosto a 20 de novembro como correspondendo ao período de 2020.01. 

Poderá ser usada qualquer plataforma até a universidade oficializar um ambiente virtual 

específico para fins didáticos; 3) Prazo para as defesas e as qualificações, após retorno: 

após debate e dúvidas sobre o período a ser considerado, fiou definida a data de 10 de 

dezembro, a confirmar o período de funcionamento da Secretaria da Pós, como prazo final 

de defesa para os alunos e alunas das turmas de mestrado de 2018 e de doutorado 2016; 

4) Participação PPGCSO no edital CNPQ 25/20: o colegiado aprovou a apresentação de 

projetos para o mestrado e para o doutorado ao edital pelo PPGCSO; 5) Mestrado Co-

tutela PPGCSO/UAS, aluno Caio B. Mathiasi: Foi apresentado o processo de co-tutela 

do PPGCSO com a Universidade Autônoma de Sinaloa de Caio B. Mathiasi. O colegiado 

aprovou por unanimidade para a aceitação e continuidade do processo; 6) Recursos 

PPGCSO: O coordenador apresentou os valores disponíveis de recursos advindos da APG, 

do PROAP e da taxa de bancada da FAPEMIG e solicitou que os membros do colegiado 

enviassem demandas para a utilização dos recursos. 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 Pós-graduação em Ciências 

Sociais, e pelos demais presentes. Juiz de Fora, 18 de agosto de 2020. 

 


