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ATA 04/2012 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS 
ICH Novo, 14 de novembro de 2012 
 
Às nove horas do dia quatorze de novembro de 2012, compareceram à reunião do Colegiado do 
PPGCSO, na sala I-IV-49 do ICH Novo, os professores João Dal Poz Neto, André Moysés Gaio, Dmitri 
Cerboncini Fernandes, Eduardo A. Salomão Condé, Elizabeth de Paula Pissolato, Euler David de 
Siqueira, Fernando Tavares Junior, José Alcides de Figueiredo Santos, Leonardo Silva Andrada, Marcella 
Beraldo de Oliveira, Marcelo Ayres Camurça Lima, Marta Mendes da Rocha, Raul Francisco Magalhães, 
Rogéria Campos de Almeida Dutra e Rubem Barboza Filho, e os representantes discentes Juliane Lara e 
Franklin Soldati. Justificaram a ausência os professores Carlos P. Reyna, Cristina Dias da Silva, Elisabeth 
Murilho da Silva, Jessé Souza e Paulo Cesar Pontes Fraga. Dando início à reunião, foram discutidos os 
seguintes pontos de pauta: 
a) Composição do Colegiado do PPGCSO: 
O Coordenador informou que, uma vez verificadas as ausências injustificadas nas quatro últimas 
Reuniões do Colegiado, realizadas em 8/11/2011, 9/05/2012, 18/06/2012 e 27/09/2012 (conforme as 
listas de presença e as atas), os professores Eduardo Magrone, Gilberto Felisberto Vasconcellos e 
Ignacio José Godinho Delgado não mais integram, na condição de membros, o Colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Para o mesmo período, foram abonadas as ausências do 
professor Jessé J. Freire de Souza, uma vez que este se encontrava afastado do país para atividades de 
capacitação. Considerando que a exigência de quorum de maioria simples para deliberação dos "órgãos 
colegiados", de acordo com o Art. 45 do Estatuto da UFJF e o Art. 5 do seu Regimento Geral, vem 
acompanhada no Regimento Geral da UFJF, Art. 8, de obrigação de comparecimento e a determinação 
de perda de mandato, conforme Parágrafo Único, de quem "sem causa justificada, faltar, no período de 
um ano, a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ...do colegiado ao qual estiver vinculado", Esclareceu, 
ainda, que a perda da condição de membro do Colegiado do Programa não implicava qualquer alteração 
na situação de credenciamento dos referidos docentes no Programa. Com isso, o Colegiado do PPGCSO 
nesta data encontra-se composto por 22 (vinte e dois) membros, aqui relacionados: André Moyses Gaio; 
Carlos Francisco Perez Reyna; Cristina Dias da Silva; Dmitri Cerboncini Fernandes; Eduardo Antônio 
Salomão Condé; Elisabeth Murilho da Silva; Elizabeth de Paula Pissolato; Euler David de Siqueira; 
Fernando Tavares Júnior; Jessé José Freire de Souza; João Dal Poz Neto; José Alcides Figueiredo 
Santos; Leonardo Silva Andrada; Marcella Beraldo de Oliveira; Marcelo Ayres Camurça Lima; Marta 
Mendes da Rocha; Paulo Cesar Pontes Fraga; Raul Francisco Magalhães; Rogéria Campos de Almeida 
Dutra; Rubem Barboza Filho; e 2 (dois) representantes discentes. Para fins de registro, o prof. Fernando 
Tavares apresentou sua discordância quanto à interpretação acima dos dispositivos regimentais citados. 
b) Calendário para o semestre 2013/1: 
Considerando que os novos alunos do Mestrado e do Doutorado ingressam em março/2013, muitos deles 
beneficiados por bolsas, e face à proposta da PROPG de, em caráter excepcional, admitir que alunos 
ainda não diplomados na graduação iniciem o curso de Mestrado, foi deliberado o dia 4 de março de 
2013 para início das aulas do semestre 2013/1. 
c) Disciplinas para o Semestre 2013/1: 
No semestre 2013/1 serão oferecidas as seguintes disciplinas obrigatórias: para o Mestrado, Teoria 
Social I (4 hs) e Teoria Antropológica I (4 hs); para o Doutorado, Teoria em Ciências Sociais (4 hs). A 
indicação dos professores responsáveis pelas disciplinas obrigatórias e as propostas de disciplinas 
eletivas serão deliberadas na próxima Reunião do Colegiado do PPGCSO. 
d) Orçamento de 2013: 
A participação de docentes em eventos científicos no exterior vem aumentando bastante, e já alcançou 
em 2012 um volume (somando diárias e passagens) equivalente ao total dos recursos do 
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PROAP/CAPES. Para uma melhor distribuição e aplicação dos recursos financeiros para 2013, a serem 
ainda estimados, o assunto será discutido na próxima Reunião do Colegiado do PPGCSO, de modo a 
incluir também propostas de aquisição de material permanente e de consumo e de prestação de serviços.  
e) Coleta CAPES: 
O Coordenador expôs brevemente as dificuldades que a Coordenação e a Secretaria do PPGCSO têm 
enfrentado no Coleta CAPES, em decorrência do preenchimento incorreto ou incompleto dos respectivos 
currículos Lattes por docentes e discentes, situação que foi também observada pela consultora Graça 
Freitas (UFV), contratada pela PROPG para apoiar a elaboração do Coleta CAPES 2012 pelos 
Programas da UFJF. O atual triênio (2010-2012) de avaliação do Coleta CAPES se encerra neste ano, 
sendo fundamental para a meta de melhorar a pontuação do PPGCSO que docentes e discentes se 
esforcem para atualizar seus currículos Lattes até a data de 14/dezembro/2012. Em seguida, a Secretaria 
do PPGCSO dará início à importação dos dados, para depois convocar a todos para a conferência e a 
finalização do Coleta CAPES, dentro do cronograma de acompanhamento da PROPG, “Fique ligado no 
Coleta!” 
f) Pedidos de prorrogação e mudança de orientação: 
Foram examinadas e aprovadas as seguintes solicitações: prorrogação de prazo para a defesa de 
dissertação de Arisio Antônio Fonseca Junior, orientando do prof. Rubem Barboza; prorrogação de prazo 
para a defesa de dissertação de Ana Paula Evangelista de Almeida, orientanda do prof. Eduardo 
Magrone; antecipação de prazo para exame de qualificação e defesa pelo doutorando Thiago Duarte 
Pimentel, orientando do prof. Euler Siqueira. A solicitação de prorrogação de prazos da mestranda Daisy 
Cruz Gomes será, oportunamente, avaliada pelo seu orientador, prof. Eduardo Condé. A doutoranda 
Ludmila Maria Noronha Souza solicitou mudança de orientação, sendo esta assumida pelo prof. Raul 
Magalhães. 
g) Bolsas: 
O Coordenador comunicou a realização de reunião com os bolsistas do PPGCSO, marcada para 21 de 
novembro, com presença obrigatória, para esclarecer a exigência de compromisso e declaração de 
“dedicação integral”, a serem efetivados a partir de março/2013, bem como outros assuntos de interesse, 
a saber: prazos obrigatórios e orientação; atividades de tutoria dos bolsistas Capes/Reuni em 2012/3; 
colaboração dos bolsistas nas atividades do PPGCSO e da UFJF (estágio docência; monitoria etc.); 
programação de 2013 (jornadas, seminários etc). 
h) Próxima Reunião do Colegiado do PPGCSO: 
A próxima Reunião do Colegiado ficou agendada para dia 16 de janeiro de 2013 (quarta-feira), às 9:30 
hs. 
i) Assuntos gerais: 
Informe do prof. Fernando Tavares, curador do Chá das 5 e Meia, da realização da próxima edição dia 28 
de novembro, tendo como convidado o prof. Félix Lopes Junior (IPEA). 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, para constar, lavrei a presente ata. Juiz de Fora, 
14 de novembro de 2012, João Dal Poz Neto. 
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