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Ata da Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
realizada em 29 de julho de 2020

Aos vinte e nove dias do mês de julho 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 Vice coordenador Jorge Chaloub, devido a impossibilidade de
comparecimento do coordenador Paulo Fraga. Compareceram à reunião os (as)
professores (as) Carlos Reyna, Célia Arribas, Christiane Jalles, Felipe Maia,
Luzimar Paulo Pereira, João Assis Dulci, Jorge Chaloub, Raphael Bispo, Rubem
Barboza, Rogéria Dutra e Thiago Pimentel; as discentes Laura Mostaro Pimentel e
Milena Regina de Paula Silva e a técnica administrativa em educação Camila de
Carvalho Silva. No decorrer da reunião, foi incluído um ponto de pauta, a ser
descrito no quinto ponto desta ata. Foram discutidos os seguintes pontos: 1)
Informes: professor Jorge informou sobre mais uma nova decisão da Capes a
respeito do Qualis - será um Qualis único determinado pelas áreas, com previsão
de definição para setembro de 2020, para ser aplicado na avaliação dos últimos
anos. Outra decisão da Capes foi a nova mudança do prazo para avaliação de 2020,
o qual foi estendido para 31 de março de 2021. 2) volta às aulas na modalidade
ERE: o colegiado debateu alguns aspectos a respeito da modalidade ERE. As
disciplinas e horários oferecidos no início de 2020/1 foram mantidos. As disciplinas
serão oferecidas também como disciplinas isoladas. O início das aulas nessa
modalidade será no dia 17 de agosto. Foram definidos os prazos para reajuste de
matrículas por alunos regulares e envio da documentação para inscrição em
disciplinas isoladas: 03 a 05 de agosto e 05 a 07 de agosto, respectivamente. Os
professores responsáveis pelas disciplinas irão reformular seus cronogramas e
programas de ensino de acordo com as demandas dos alunos. As informações,
datas e prazos serão divulgados no site do PPGCSO. 3) banca da aluna Fernanda
Barcellos para dupla diplomação: professor Thiago, orientador da aluna, informou
sobre sua situação a fim de solicitar a aprovação da banca de defesa pelo colegiado,
que está prevista para o dia 17 de setembro de 2020. O professor João Dulci foi
convidado para compor a banca, o qual prontamente aceitou, fazendo parte,
juntamente com a professora Ana Claudia Cardoso, dos professores componentes
da banca vinculados à UFJF. 4) Concurso teses e dissertações ANPOCS: foi
definida uma comissão para avaliação das dissertações e teses para indicação ao
concurso, a qual será composta pela professora Célia e pelo professor Luzimar.
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Professor Rubem indicou o professor Raul Magalhães, que já fez parte do
programa, para ser o terceiro integrante da comissão. Professor Jorge irá entrar em
contato com o professor Raul para fazer o convite. 5) Sobre inscrição em
disciplina isolada na disciplina obrigatória Teoria em Ciências Sociais: o ponto
de pauta foi inserido durante a reunião. Foi decidido permitir que somente alunos
vinculados a pós-graduações possam cursar essa disciplina como disciplina
isolada. 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. Jorge
Chaloub, Vice coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, e
pelos demais presentes. Juiz de Fora, 29 de julho de 2020.

