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Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
realizada em 25 de setembro de 2020
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2020, às 09:30 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, Célia Arribas, Christiane Jalles, Cristina Silva, Felipe
Maia, João Dulci, Jorge Chaloub, Luzimar Pereira, Marta Rocha, Raphael Bispo,
Rogéria Dutra, Rubem Barboza; a discente Laura Mostaro Pimentel e a técnica
administrativa em educação Camila de Carvalho Silva. Foram discutidos os
seguintes pontos: 1) Informes: Professor Paulo informou sobre o edital do CNPq e
pediu que os professores que tenham participado de alguma pesquisa a nível
nacional ou internacional o informem para que ele possa complementar o
preenchimento do formulário do edital. Professora Rogéria relembrou sobre o
evento de apresentação de Carla Mattos, que foi bolsista PNPD do programa, a se
realizar no dia 29/09. 2) Edital livros: professora Rogéria discorreu sobre as
dificuldades de elaboração do edital. Professor Paulo informou sobre a verba
disponibilizada para os livros, que contemplaria cerca de seis livros, sendo um de
cada autor/professor. Inicialmente, os professores Maria Lúcia, Felipe e Thiago
apresentaram condições de apresentarem livros autorais para participarem.
Professor Jorge enfatizou que o objetivo do edital é dar formalidade para a utilização
dos recursos do programa. Foi decidido estabelecer a composição de uma
comissão de avaliação, que será composta pelos professores Célia, Rogéria e
Jorge. Foram indicados os professores Marcelo Camurça e Diogo Tourino para
também participarem. 3) Certificação das dissertações e tese enviadas aos
prêmios ANPOCS: Professores Célia, Luzimar e Raul Magalhães escolheram as
dissertações dos alunos Mariana Cardozo e Marco Castro e a tese da Luciana da
Silva, as quais foram aprovados pelo colegiado. Como uma forma de prestigiá-los,
o colegiado decidiu organizar um seminário virtual onde eles serão convidados a
apresentarem seus trabalhos. Professora Marta se comprometeu a procurá-los para
organização. 4) Extensão das bolsas de mestrado e de doutorado: Professor
Paulo informou que a Capes estendeu de três para seis meses o prazo de extensão
em decorrência da pandemia. Laura Pimentel discorreu sobre a situação dos
alunos, principalmente dos de mestrado. Vários professores relataram preocupação
com as turmas de 2021, uma vez que a extensão afetará o oferecimento de bolsas
para esses novos alunos. Houve ampla discussão sobre o assunto. O colegiado
encaminhou o estabelecimento da prorrogação por dois meses, para quem solicitar,
até a definição do calendário de 2021, para, então, voltar a discutir a questão,
considerando a concessão dos quatro meses restantes. Ainda, foi aprovada a
concessão de seis para escrita das dissertações dos alunos de mestrado turma
2019, independentemente da questão das bolsas. 5) Processos seletivos do
mestrado e do doutorado 2020: pelo avançar do horário, este ponto de pauta ficou
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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, 25
de setembro de 2020.

