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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de setembro de 2012, compareceram à
reunião do Colegiado do PPGCSO, na sala I-IV-49 do ICH Novo, os professores João Dal Poz
Neto, Cristina Dias da Silva, Dmitri Cerboncini Fernandes, Elisabeth Murilho da Silva, Fernando
Tavares Junior, José Alcides de Figueiredo Santos, Marcella Beraldo de Oliveira, Marta Mendes
da Rocha, Raul Francisco Magalhães, Rogéria Campos de Almeida Dutra e Rubem Barboza
Filho, e os representantes discentes Juliane Lara e Orcione Pereira. Justificaram sua ausência
os professores Elizabeth de Paula Pissolato, André Moysés Gaio, Carlos P. Reyna e Marcelo
Camurça. Frente ao quorum reduzido, o coordenador propôs que se fizesse uma discussão
preliminar de alguns pontos da pauta, porém adiando para uma próxima reunião as deliberações.
1. Planejamento do calendário 2012 e 2013:
O coordenador informou que, devido à greve dos docentes, ainda estavam por concluir algumas
das disciplinas do semestre 2012/1: Teoria em Ciências Sociais (Paulo Fraga), Teoria Social I
(Raul Magalhães) e Teoria Social II (Rubem Barboza). Com relação ao semestre 2012/3, em
agosto iniciaram as aulas de Tópicos Especiais em Antropologia I (Marcelo Camurça) e
Metodologia em Pesquisa Social – Turma B (João Dal Poz), enquanto Metodologia em Pesquisa
Social – Turma A (José Alcides), Teoria Política (Leonardo Andrada), Tópicos Especiais em
Sociologia I (Paulo Fraga e Elisabeth Murilho) e Tópicos Especiais em Ciências Sociais II
(Rubem Barboza) apenas em setembro, com o final da greve.
Para o planejamento do calendário do próximo ano, há duas possibilidades a discutir: a primeira,
início das aulas em março/2013; e a segunda, início das aulas em maio/2013, acompanhando o
calendário da graduação. A conseqüência negativa desta segunda opção é que os alunos
ficariam dois meses sem atividades letivas – situação que se mostra ainda mais grave no caso
dos novos alunos, inclusive os bolsistas, sobretudo no curso de Mestrado cujo período de
integralização é de apenas 24 meses.
2. Seleção, matrícula e alocação de bolsas para Turma 2013:
De acordo com o Edital já publicado, o processo de seleção ao Mestrado se realizará no período
de 5 a 9 de novembro de 2012; a seleção ao Doutorado, de 19 a 23 de novembro de 2011,
sendo a Comissão de Seleção ao Mestrado composta pelos professores Paulo Fraga, Leonardo
Andrada e Rogéria Dutra; e a Comissão de Seleção ao Doutorado, os professores Rubem
Barboza, Elizabeth Pissolato e Fernando Tavares.
Quanto à matrícula dos novos alunos e a alocação de bolsas a partir de março/2013, a
coordenação do PPGCSO acatou a sugestão de uma consulta à PROPG acerca dos
procedimentos que deverão ser adotados, tendo em vista que a UFJF agendou a colação de
grau unificada para o período de 16 a 20 de abril de 2013.
3. Coleta CAPES:
O coordenador reclamou da falta de aderência às insistentes solicitações para o
encaminhamento das “obras integrais” a serem qualificadas pela Comissão de Avaliação de
Livros da CAPES. Da mesma maneira, observou 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 pelos docentes e discentes. Advertiu
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ainda que o atual triênio (2010-2012) de avaliação do Coleta CAPES se encerra neste ano,
sendo portanto crucial para a meta de melhorar a pontuação do PPGCSO.
4. Apoio financeiro a participação em eventos 2013:
Para os anos de 2011 e 2012, o governo federal estabeleceu tetos orçamentários para as
rubricas relativas a diárias e a passagens, proibindo que as mesmas ultrapassassem os valores
gastos no ano de 2010. São exatamente estas as rubricas requisitadas por docentes e discentes
do PPGCSO, em vista da participação em eventos científicos no país e no exterior, que mais
aumentaram nos dois últimos anos, pressionando perigosamente nosso “equilíbrio financeiro”.
Os gastos com apoio à participação, a despeito de limitado a apenas um evento por proponente,
consumirá a quase totalidade dos recursos alocados em 2012 para diárias e passagens nas
unidades orçamentárias APG/UFJF, PROAP/CAPES e Taxa de Bancada/FAPEMIG. A situação
tende a se agravar ainda mais, em razão do credenciamento e inclusão de novos docentes no
PPGCSO e do aumento de vagas oferecidas no Mestrado e no Doutorado. Diante deste quadro,
a coordenação do PPGCSO formulou a seguinte sugestão de regulamentação para essa
modalidade de apoio, a ser debatida numa próxima reunião do Colegiado, com o objetivo de
racionalizar democraticamente a aplicação de nossos recursos financeiros em 2013: para os
docentes, sobretudo nos casos de participação em eventos no exterior, o PPGCSO poderia
complementar (ou com diárias ou com passagens) as despesas do docente que tiver sua
solicitação de financiamento deferida por agência pública de fomento, com parecer favorável
quanto ao mérito; para os discentes, impossibilitados de receber apoio de agências de fomento,
o PPGCSO poderia apoiar anualmente a sua participação em um único evento, desde que seja
relevante para a área e para o projeto de pesquisa do proponente e tenha a necessária
autorização do orientador. Há urgência de uma decisão sobre este assunto, para que a
Coordenação do PPGCSO possa responder adequadamente às demandas que se apresentam
já nos primeiros meses do ano, entre janeiro e março.
5. Chá das 5 e Meia:
O prof. Fernando Tavares, que assumiu a curadoria neste semestre, propôs a realização de uma
palestra em outubro e outra em novembro, a serem divulgadas brevemente na página do
PPGCSO.
6. Revista Teoria e Cultura:
A profa. Marcella Beraldo anunciou a finalização dos números de 2009 e 2010 para veiculação
online, pois talvez não haja tempo útil para a sua impressão com os recursos empenhados em
2011. Para os próximos números, a Comissão Editorial deverá elaborar um projeto para a
revista, a ser apreciado pelo Colegiado.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, para constar, lavrei a presente ata. Juiz
de Fora, 27 de setembro de 2012, João Dal Poz Neto.
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