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

realizada em 26 de novembro de 2020 Aos vinte e seis dias do mês de novembro 

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 à pandemia da Covid-19. A mesma foi marcada e convocada, 

antecipadamente, pela coordenação. A reunião foi conduzida pelo coordenador 

Professor Paulo Fraga. Compareceram à reunião os (as) professores (as) Célia 

Arribas, Christiane Jalles, Cristina Silva, Felipe Maia, João Dulci, Jorge Chaloub, 

Luzimar Pereira, Marta Rocha, Rogéria Dutra; e a discente Laura Mostaro 

Pimentel. Foram discutidos os seguintes pontos: 1) Informes: Professor Paulo 

informou sobre o resultado parcial edital 25/2020 do CNPq. Segundo afirmou as 

propostas enviadas pelo programa para o mestrado e para o doutorado tiveram os 

seus méritos reconhecidos, mas não foram contempladas com recursos. O 

PPGCSO irá recorrer da decisão. O segundo ponto destacado refere-se à decisão 

da PROPLAN de encerrar no dia 10 de dezembro para o recebimento dos 

comprovantes de participação em evento. Paulo destacou que a ANPOCS 

terminará no dia 11 de dezembro, portanto, em dia posterior ao fim do prazo. 

Disse que irá solicitar a PROPLAN um prazo maior para o recebimento, dada à 

excepcionalidade. Solicitou, também, que os professores e as professoras que 

solicitaram reembolso para o Encontro, que peçam antecipam dos certificados. 

Professor Paulo lembrou mais uma vez que professores e professoras enviam, 

caso tenham, publicações para o Recoleta CAPES 2020. 2) Solicitação de 

mobilidade acadêmica no PPGCSO por Esmeralda Arellano Ruiz, da Universidad 

Autónoma de Nayarit, México: Foi analisado o pedido para realização de 

mobilidade acadêmica (doutorado sadwich remoto) a se realizar entre 10 de 

dezembro de 2020 e 10 de abril de 2021 sob a supervisão/orientação do Professor 

Paulo Fraga, baseado nos documentos enviados pela Universidad Autônoma de 

Nayarit, México. O item foi aprovado por unanimidade. 3) Solicitação de dispenda 

do estágio docência por Leandro Oliveira Silva: O pedido foi analisado e aprovado 

por unanimidade. 4) Prorrogação do prazo de defesa das turmas 2018 do 

mestrado e turma 2016 do doutorado: Professor Paulo Fraga propôs que fossem 

ampliados para o fim de abril de 2021 o prazo de defesa. A proposta foi aprovada 

por todos e todas presentes. A discente Laura solicitou informação sobre os 

prazos de defesa das turmas de mestrado de 2019 e de doutorado de 2017. Paulo 

informou que o tema será item de pauta da próxima reunião. 5) Composição de 

bancas de qualificação: Professor Paulo Fraga pontuou que o regimento do 

PPGCSO não define a titulação dos membros de bancas de qualificação para o 

mestrado. Para evitar problemas na avaliação do Programa, propôs, até que fosse 
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incluído no regimento do Programa, aprovação de que, quando a banca de 

qualificação de mestrado tiver um mestre ou doutorando em sua composição que 

seja adicionado mais um membro com doutorado . A proposta foi aprovada por 

unanimidade. 6) Editoria de Teoria e Cultura: O Professor Paulo Fraga transmitiu o 

pedido do professor Raphael Bispo, que goza de férias, editor da Revista Teoria e 

Cultura, de seu desligamento do cargo, pois irá assumir a coordenação do Curso 

de Ciências Sociais, após o retorno. Paulo informou do desejo da professora Maria 

Lúcia de assumir a função, manifestado em reunião anterior. A proposta foi aceita 

por unanimidade. 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, 26 de novembro de 2020. 


