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Às nove horas e trinta minutos do dia nove de maio de 2012, 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, Rogéria Campos de Almeida Dutra, Raul Francisco Magalhães,
Leonardo Silva Andrada, José Alcides de Figueiredo Santos, Paulo Cesar Pontes Fraga, Elizabeth de
Paula Pissolato, Fernando Tavares Junior, Elisabeth Murilho e Eduardo Salomão Condé, e os
representantes discentes Juliane Lara, Orcione Pereira e Franklin Soldati. Justificaram sua ausência os
professores Marcella Beraldo, Carlos Reyna e Euler Siqueira. Dando início à reunião, foram discutidos os
seguintes pontos de pauta:
1. Apoio financeiro para participação em congressos e organização de eventos:
Aprovada a planilha de previsão elaborada pela Coordenação (em anexo), importando em despesas na
ordem de 89 mil reais, de acordo com os seguintes critérios: apenas um evento por proponente (docente
e discente); evento relevante na área de Ciências Sociais, preferencialmente qualificado pela CAPES;
comunicação oral e publicação de trabalho completo em anais; eventos nacionais, no caso de
ingressantes no Doutorado e mestrandos; ordem cronológica de desembolso. Quanto à organização de
eventos na UFJF, o Programa assegurará as edições do Chá das 5 e Meia e apoiará, nas rubricas hotel e
restaurante, a realização de: III Seminário Internacional de Teoria Contemporânea (orgs. profs. Jessé
Souza e Rubem Barboza); Seminário Internacional Juventude e Desafios Contemporâneos (orgs. profs.
Paulo Fraga e Elisabeth Murilho); e IV Semana de Pós-Graduação em Ciências Sociais (org. Comissão
de alunos).
2. Pedidos de prorrogação, trancamento e orientação:
O coordenador apresentou ao Colegiado a relação dos alunos em atraso no exame de qualificações e/ou
defesa de dissertação (em anexo). Em seguida, foram examinadas e aprovadas as seguintes
solicitações: prorrogação de prazo (6 meses) para a defesa de dissertação de Tarcísio Eder Fernandes
do Nascimento, orientando do prof. Eduardo Magrone; prorrogação de prazo (6 meses) para a defesa de
dissertação de Paula Guedes Bigogno, orientanda da profa. Rogéria Dutra; prorrogação de prazo (6
meses) para a defesa de dissertação de Daniel Jorge Salles de Freitas, orientando do prof. André Gaio; e
adiamento (2 meses) para qualificação de Claudinei dos Santos Lima, orientando do prof. André Gaio. A
profa. Marcella Beraldo comunicou, por ofício, a impossibilidade de continuar orientando a doutoranda
Marcela Fernanda da Paz de Souza. A discente, por esta razão, procurou o prof. Eduardo Condé, que
concordou em assumir sua orientação.
3. Solicitação de transferência:
O Colegiado aprovou a indicação dos professores Marcelo Camurça; Paulo Fraga e Raul Magalhães para
a Comissão, nomeada ad referendum pela Coordenação, para análise da solicitação de transferência
para o PPGCSO do doutorando Thiago Duarte Pimentel. Em seguida, o Colegiado apreciou os pareceres
favoráveis à solicitação de transferência de Thiago Duarte Pimentel, oriundo do PPGC em Administração
da UFLA, aprovando por unanimidade a admissão do candidato ao Curso de Doutorado do PPGCSO, em
cumprimento aos termos do artigo 37 de seu Regimento.
4. Processo de seleção das Turmas 2013 (Mestrado/Doutorado):
Conforme o Calendário aprovado (em anexo) a seleção ao Mestrado se realizará no período de 5 a 9 de
novembro de 2012, e constará de Prova Escrita, Prova de Proficiência em Língua Estrangeira e
Entrevista. A seleção ao Doutorado, de 19 a 23 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 Paulo Fraga, Leonardo Andrada e Rogéria Dutra;
para a Comissão de Seleção ao Doutorado, os professores Rubem Barboza, Elizabeth Pissolato e
Fernando Tavares. As respectivas Comissões indicarão as referências bibliográficas para a prova escrita,
a serem incluídas no Edital. Ainda no Edital, deve constar que as Comissões divulgarão, ao término do
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Processo de Seleção, as notas de todas as etapas atribuídas aos candidatos aprovados e reprovados.
5. Credenciamento e descredenciamento de docentes no PPGCSO;
Para análise dos pedidos de credenciamento e avaliação da situação dos docentes do Programa no
último triênio, face à Resolução interna de ingresso e permanência e às novas orientações da CAPES, foi
aprovada a constituição de comissão, composta pelos professores João Dal Poz, Raul Magalhães e
Rogéria Dutra, cujo relatório será apreciado na próxima que reunião do Colegiado, dia 18 de junho, às
16:30 hs.
6. Proposta de organização de Curso de Doutorado em Ciências Sociais para o IFRR:
O Colegiado manifestou-se, a princípio, favorável à elaboração de projeto para atender os docentes do
Instituto Federal de Roraima, e designou os profs. Leonardo Andrada e Marcelo Camurça para contato,
levantamento de informações e análise da viabilidade técnica.
7. Propostas de disciplinas para o semestre 2012/3:
Foram aprovadas as seguintes disciplinas, a serem oferecidas pelo PPGCSO no próximo semestre:
OBRIGATÓRIAS:
a) METODOLOGIA EM PESQUISA SOCIAL - 216018
Turma A: prof. José Alcides
Turma B: prof. João Dal Poz
ELETIVAS:
b) TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS SOCIAIS II – 216045 / 3009005
prof. Rubem Barboza
c) TEORIA POLÍTICA – 216047 / 3009046
prof. Leonardo Andrada
d) TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I – 216038 / 3009007
prof. Paulo Fraga e profa. Elisabeth Murilho
e) TÓPICOS ESPECIAIS EM ANTROPOLOGIA I – 216046 / 3009012
prof. Marcelo Camurça (caso seja possível conjugar com disciplina que oferecerá no PPCIR)
8. Informes:
a) Comissão de Bolsas: Houve um crescimento significativo de bolsas disponibilizadas pelo PPGCSO, em
particular para o Doutorado. A modalidade CAPES/REUNI, de um total de 11 bolsas para mestrandos e
doutorandos, passou a 22 bolsas, sendo 15 para doutorandos e 7 para mestrandos.
b) Coleta CAPES 2011: O texto foi finalizado de última hora e contém certas lacunas. Para saná-las, é
preciso que antes circule entre os docentes, que poderão acrescentar sua produção. O próximo Coleta
CAPES merece maior atenção, pois será de encerramento do triênio de avaliação.
c) Chá das 5 e Meia: o prof. Fernando Tavares ofereceu-se para assumir a curadoria, e sugere que o
período do mandato corresponda ao ano letivo.
d) A profa. Marcella Beraldo, que responde pela Secretaria da Comissão Editorial da Revista Teoria e
Cultura, informou que estão sendo fechados os números de 2009 e de 2010, faltando apenas três
pareceres. E para os números semestrais de 2011 já há artigos a serem encaminhados para
pareceristas.
9. Assuntos gerais:
O prof. Marcelo Camurça destacou o Edital Pesquisador Estrangeiro PROPG 2012, cujas propostas
devem ser encaminhadas até 30 de junho próximo, e sugeriu o nome de seu orientador na França. A
Coordenação repassará aos professores cópia do Edital. No mesmo sentido, o coordenador informou da
abertura do Edital da PROPG para compra de equipamentos, cujo prazo vai até 27 de maio, que poderá
atender demandas de pesquisa e orientação dos professores do PPGCSO. E o prof. Rubem Barboza
convidou a todos para o lançamento da coletânea que resultou do Seminário da Cátedra Luiz Werneck
Vianna, no dia 21 de maio próximo.
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, 9 de maio de 2012, João Dal Poz Neto.
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