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Às dezesseis e trinta minutos do dia dezoito de junho de 2012, reuniu-se ordinariamente o
Colegiado do PPGCSO na sala I-IV-49 do ICH Novo, sob a coordenação do prof. João Dal Poz
Neto, com a presença dos professores Marcelo Camurça, Rubem Barboza Filho, Rogéria
Campos de Almeida Dutra, Raul Francisco Magalhães, Leonardo Silva Andrada, José Alcides de
Figueiredo Santos, Elizabeth de Paula Pissolato, Fernando Tavares Junior, Elisabeth Murilho,
André Moysés Gaio, Carlos P. Reyna, Marcella Beraldo de Oliveira e Eduardo Salomão Condé, e
os representantes discentes Juliane Lara, Orcione Pereira e Franklin Soldati. Justificaram sua
ausência os professores Euler Siqueira e Paulo Frga. Dando início à reunião, foram discutidos os
seguintes pontos de pauta:
1. Pedidos de credenciamento:
Foram aprovados os pedidos de credenciamento dos professores Dmitri Cerboncini Fernandes,
na linha de pesquisa “Políticas Públicas e Desigualdade”, Marta Mendes da Rocha, na linha de
pesquisa “Cultura, democracia e instituições” e Cristina Dias da Silva, na linha de pesquisa
“Diversidade e fronteiras conceituais”, devidamente instruídos pelos respectivos projetos de
pesquisa e currículos, à luz do disposto na Resolução 01/2007 – PPGCSO, enquadrados
inicialmente na categoria “docente colaborador”, nos termos recomendados pelo parecer
favorável da comissão ad hoc composta pelos professores. Raul Magalhães, Rogéria Dutra e
João Dal Poz.
2. Processo de recredenciamento:
Apreciado o parecer da comissão ad hoc composta pelos professores Raul Magalhães, Rogéria
Dutra e João Dal Poz, foi aprovado o recredenciamento para o próximo triênio dos docentes
André Moyses Gaio, Carlos Francisco Perez Reyna, Eduardo Antônio Salomão Condé, Elizabeth
de Paula Pissolato, Euler David de Siqueira, Fernando Tavares Júnior, Gilberto Felisberto
Vasconcellos, Jessé José Freire de Souza, João Dal Poz Neto, José Alcides Figueiredo Santos,
Leonardo Silva Andrada, Marcella Beraldo de Oliveira, Marcelo Ayres Camurça Lima, Paulo
Cesar Pontes Fraga, Raul Francisco Magalhães, Rogéria Campos de Almeida Dutra e Rubem
Barboza Filho na categoria permanente, e dos docentes Eduardo Magrone, Elisabeth Murilho da
Silva e Ignacio José Godinho Delgado na categoria colaborador, com as seguintes ressalvas: os
professores Eduardo Magrone (colaborador), Ignacio J. Godinho Delgado (colaborador) e Euler
D. de Siqueira não ofereceram disciplinas no período; e os professores João Dal Poz
(coordenador do Programa) e Leonardo S. Andrada (chefe de Departamento de Ciências
Sociais) apresentaram produção abaixo do exigido.
3. Alteração do Regimento do PPGCSO:
Foi colocada em discussão a minuta de alteração do Regimento do PPGCSO e aprovada com
emendas, de acordo com o texto em anexo, tendo em vista os seguintes objetivos:
a) o aumento da carga horária das disciplinas, a simplificação da grade curricular e a
compatibilização dos créditos para integralização do Mestrado e Doutorado;
b) a inclusão da disciplina Seminário de Pesquisa e a exigência de Estágio Docência;
b) a fixação de prazos e a composição das bancas examinadoras, de acordo com resolução em
discussão no Comitê Setorial de Pós-Graduação;
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c) a definição das categorias de docente permanente, colaborador e visitante, de acordo com a
portaria da Capes, de janeiro 2012;
d) a inclusão de critérios para credenciamento e recredenciamento de docentes;
e) a inclusão de processo de admissão de alunos estrangeiros e de estágio pós-doutoral;
f) os critérios de concessão de bolsa de estudo.
4. Informes gerais.
O coordenador solicitou aos professores que comuniquem o nome de seus orientandos das
turmas de Mestrado e Doutorado 2012. Em seguida, apresentou a lista de distribuição dos
notebooks adquiridos através do Edital de Equipamentos 2011 da PROPG (em anexo). O prof.
Marcelo Camurça informou sobre as atividades que serão desenvolvidas em outubro próximo
pelo professor visitante Philippe Portier, convidado conjuntamente pelo PPCIR e PPGCSO.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, para constar, secretarei e lavrei a
presente ata; que lida e aprovada, será assinada por mim. Juiz de Fora, 18 de junho de 2012,
João Dal Poz Neto.
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