
	  

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
FORA DE 11 DE ABRIL DE 2014  
 
Às dez horas do dia onze de abril de 2014, compareceram à reunião do Colegiado do 
PPGCSO, na sala A-IV-49 do ICH, os professores Luiz Flavio Neubert, João Dal Poz 
Neto, André Moysés Gaio, Carlos P. Reyna, Cristina Dias da Silva, Dmitri Cerboncini 
Fernandes, Elizabeth de Paula Pissolato, Fernando Tavares Junior, José Alcides de 
Figueiredo Santos, Marcella Beraldo de Oliveira, Raul Francisco Magalhães, Eduardo 
A. Salomão Condé, Elisabeth Murilho da Silva, Marcelo Ayres Camurça Lima, Rogéria 
Campos de Almeida Dutra e a representante discente Astrid Sarmento Cosac. 
Justificaram a ausência os professores Marta Mendes da Rocha, Paulo Fraga, 
Leonardo Andrada, Rubem Barboza. Dando início à reunião, foram discutidos os 
seguintes pontos de pauta: 
 
1.  Alunos em atraso e cumprimento de prazos 

Foram apresentadas e aprovadas, de acordo com os dispositivos regimentais, as 
seguintes solicitações: a representante discente Astrid Sarmento solicitou o desejo dos 
demais discentes de que cada caso fosse tratado em sua especificidade, solicitação 
respeitada pelo colegiado salvaguardando as normas das instâncias superiores como 
a CAPES e o Regimento Interno do Programa. Seis casos foram analisados:  
 
a) Sobre a pendência de diploma da ingressante do mestrado turma 2014 Gerliane 
Mendes, o seu diploma não foi apresentado no ato da matrícula. A Profª Cristina Dias 
relatou o problema que a discente teve com a sua instituição de origem, em Ouro 
Preto, e os documentos apresentados por ela, dando o parecer da UFOP de resolver a 
questão até dia 14/5. Foi decidido pelo colegiado que Gerliane resolva até o dia 30/5 
sua pendência documental junto ao Programa. Caso contrário ela será desligada do 
Programa. 
 
b) Foi retomado o fato do rompimento de vínculo de orientação do mestrando 
Claudinei dos Santos Lima, anteriormente orientado pelo Prof°. André Gaio. Na 
reunião anterior o Prof. Leonardo Andrada tinha sido indicado como orientador, porém 
ele ainda não havia marcado a banca de defesa até a data da reunião. O colegiado 
decidiu que o Prof. Leonardo teria uma semana para montar a banca ou outro 
orientador seria indicado pelo coordenador. Tanto o discente Claudinei quanto o prof° 
Leonardo seriam avisados sobre a decisão do colegiado. Foi acordado também que 
esse assunto não retornará em pautas futuras. O Prof° Gaio se dispôs a retomar a 
orientação para regularizar a situação do Claudinei que terá até o dia 30/5 para 
defender. 
 
c) Foi analisado o caso de atraso da defesa de dissertação da discente Camila Rios 
Ferreira, ingresso 2012, a qual alega apresentar problemas de ordem psicológica. 
Ficou definido pelo colegiado que ela terá o período de seis meses de prorrogação 
garantido pela CAPES e pelo Regimento Interno (RI) do PPGCSO. Se necessário este 
caso poderá retornar à pauta. No caso sobre a necessidade de fazer uso da licença 
médica, o Prof° Fernando ficou responsável em verificar junto ao RI da UFJF quais 
são as regras e apresentar aos demais membros do colegiado por e-mail. 



	  

 
d) André Peralta Grillo, aluno de doutorado, turma 2009, orientado pelo prof° Raul 
Magalhães, foi desligado do Programa com a aprovação unânime do Colegiado devido 
ao atraso em se qualificar e defender a tese.  
 
e) Karine Fernandes de Carvalho, aluna do doutorado turma 2009 e orientanda do 
Prof° Eduardo Magrone, com atraso remanescente da qualificação, teve até o dia 20 
de março para defender sua tese, de acordo com decisão deste próprio Colegiado em 
reunião anterior. Como não configura um caso para prorrogação, ela também foi 
desligada do Programa por aprovação unânime. 
 
f) Henrique Almeida de Queiroz, aluno do doutorado de 2010, orientando do Prof. 
Gilberto Vasconcelos está com a qualificação em atraso. O coordenador já havia 
estipulado prazo até setembro de 2013 para que ele se qualificasse, fato que não foi 
cumprido até o presente momento. Porém, o aluno ainda se encontra dentro do prazo 
regimental geral, prevendo os seis meses de prorrogação para a defesa. O Colegiado 
entendeu que o aluno deve ser chamado para uma conversa com o Coordenador, o 
qual irá esclarecer que o discente terá sua qualificação marcada imediatamente e 
solicitará a prorrogação de seis meses para a defesa. 
  
2. Troca da Comissão Editorial 

Devido ao fato da profª. Marcela ter deixado a Comissão, foi comunicado que a 
Comissão Editorial da revista Teoria e Cultura ficará sob a responsabilidade do Prof. 
Raul Magalhães e contará com o auxilio voluntário do Prof° Luiz Neubert, prof° João 
Dal Poz, prof. Thiago Pimentel e do discente de pós-doutorado do Programa, Thiago 
Niemeyer. 
  
3. Reforma das linhas de pesquisa 

 O Prof° Fernando Tavares, presidente da Comissão em questão, comprometeu-se em 
apresentar a proposta elaborada pela Comissão na próxima reunião. 
  
4. Pedidos de auxílio financeiro 

O coordenador ficou de enviar por e-mail aos membros do colegiado a planilha para a 
previsão de apoio à participação em eventos e de organização de eventos e discutida 
na próxima reunião. 
A única solicitação de apoio ainda não enviada por e-mail anterior a construção da 
planilha foi do prof° Rubem Barbosa para a realização de um evento, que foi aprovada 
pelo colegiado.  
   
5. Pedidos de prorrogação de prazo e dispensas 

Todas as solicitações de prorrogação foram aprovadas pelo colegiado, respeitando o 
prazo regulamentar mediante envio de ofício à coordenação. Casos específicos a 
seguir: 
 
a) A doutoranda Renata Camargo, orientada pelo prof° Euler, está de licença 
maternidade e não deseja realizar o trancamento do mestrado. Solicitou ao Programa 
prazo de seis meses de prorrogação para qualificar, o que foi aprovado pelo colegiado. 
 
b) O discente do mestrado Rodrigo Mudesto, turma 2013, solicitou dispensa de 
disciplinas do mestrado. Uma vez que não irá cursar as disciplinas, terá que defender 
em um ano o mestrado. Será verificado no Regimento Superior da UFJF se o prazo é 
realmente de um ano. 
 
c) O aluno Fábio Ribeiro, reingressante no mestrado e atualmente orientando do prof° 
Dmitri, solicitou aproveitamento de créditos para as disciplinas. O caso foi aprovado 



	  

pelo colegiado. Será verificado no Regimento Superior da UFJF se o prazo de 
validade de reaproveitamento dos créditos. 
  
6. Pedido de ingresso ao PPGCSO da Prof.ª Maria Lúcia Bueno (IAD) 

Foi criada uma Comissão com três professores, Prof° Neubert, Prof° Raul e Prof° 
Reyna, este último indicado para presidir tal comissão, a fim de avaliar o currículo da 
Profª para a possível aprovação de ingresso no Programa. 
  
7. Assuntos diversos e Informes 

Foi aprovada uma homenagem realizada pelo Programa ao Prof° João Dal Poz, em 
razão de sua aposentadoria. O Professor passará, provavelmente, a integrar o quadro 
como professor colaborador ou convidado do programa, após examinar as regras do 
Regimento Geral da UFJF. 
 Sem mais, assina esta ata o Coordenador do PPGCSO, Dmitri Cerboncini Fernandes. 

 

Juiz de Fora, 11 de abril de 2014. 

 

 


