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ATA 02/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
Sala 1603/ICH, 16 de junho de 2011 

Às dezesseis horas do dia dezesseis de junho de 2011, na sala 1603/ICH, reuniu-se ordinariamente o Colegiado do 
PPGCSO, sob a coordenação do prof. João Dal Poz Neto, com a presença dos professores Marcelo Camurça, 
Rubem Barboza Filho,  Marcella Beraldo de Oliveira, Rogéria Campos de Almeida Dutra, Raul Francisco Magalhães, 
Leonardo Silva Andrada,José Alcides de Figueiredo Santos, Carlos P. Reyna, Paulo Cesar Pontes Fraga, Elizabeth 
de Paula Pissolato, Fernando Tavares Junior e André Moysés Gaio, e dos representantes discentes Carlos Eduardo 
Procópio, Bárbara N. Duarte e Rodrigo Mello. Dando início à reunião, foram discutidos os seguintes pontos de 
pauta: 

1. Apoio financeiro para participação em congressos e organização de eventos 

Aprovada a proposta de, a princípio, o PPGCSO subsidiar a participação em um evento científico por proponente 
(professor ou aluno) com recursos oriundos do APG e do PROAP, o que projeta despesas de R$ 28.664,90 em 
diárias e R$ 16.292,10 em passagens aéreas, totalizando R$ 44.957,00. Quanto às taxas de inscrição para 
participação em eventos, o PPGCSO compromete-se a arcar com pagamento ou reembolso, em todos os casos. 
Para efetivar o apoio do PPGCSO, o proponente precisará entregar na Secretaria formulário preenchido e 
documentos requeridos para concessão de diárias e passagens e/ou pagamento ou reembolso da taxa de inscrição. 

Ademais, o Programa apoiará, sobretudo nas rubricas hotel e restaurante, a realização de eventos na UFJF 
propostos e/ou organizados por docentes e alunos. 

2. Pedidos de prorrogação, trancamento e orientação 

Aprovada a mudança de orientação da mestranda Paula Guedes, que será exercida pela profa. Rogéria Dutra. 

3. Credenciamento no PPGCSO 

Após a leitura do parecer do prof. Marcelo Camurça e demais esclarecimentos apresentados, o Colegiado aprovou o 
pedido de credenciamento no PPGCSO da profa. Elisabeth Murilho da Silva, lotada no IAD/UFJF. 

4. Processo de Seleção 2011 (Mestrado/Doutorado) 

Aprovada a Minuta do Edital 02/2011 apresentada pela Coordenação, com as modificações propostas pelo plenário 
(ver anexo), para a realização do Processo de Seleção dos candidatos ao Mestrado e ao Doutorado do PPGCSO 
que ingressarão em 2012. A seleção ao Mestrado se realizará no período de 7 a 11 de novembro, e constará de 
Prova Escrita, Prova de Proficiência em Língua Estrangeira e Entrevista. A seleção ao Doutorado, de 21 a 25 de 
novembro de 2011, constará de Prova Escrita, Projeto de Pesquisa, Prova de Proficiência em Línguas Estrangeiras 
e Entrevista. Foram escolhidos para compor a Comissão de Seleção ao Mestrado os professores Marcella Beraldo, 
Fernando Tavares e Raul Magalhães; para a Comissão de Seleção ao Doutorado, os professores José Alcides, 
Rogéria Dutra e Leonardo Andrada. As respectivas Comissões indicarão as referências bibliográficas para a prova 
escrita, a serem incluídas em anexo no Edital. 

5. Prova de língua estrangeira 

Aprovada a proposta de que os alunos do Mestrado e do Doutorado, ainda não aprovados em proficiência de língua 
estrangeira, deverão realizar as respectivas provas, em caráter definitivo, por ocasião do Processo de Seleção da 
turma subseqüente. 

6. Assuntos gerais e informes 

O coordenador informou o resultado do processo seletivo do Estágio no Exterior (PDEE/Capes), que referendou as 
candidaturas dos doutorandos Bárbara Nascimento (12 meses, França) e Orlando Lyra (6 meses, Alemanha).  

7. Próxima reunião do PPGCSO 

A próxima reunião do Colegiado do PPGCSO ficou agendada para o mês de agosto/2011, inicialmente com os 
seguintes pontos de pauta: a) reorganização das Linhas de Pesquisa; e b) alterações no Regimento do Programa. 

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, 16 de junho de 2011, João Dal Poz Neto. 


