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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Sala 1603/ICH, 5 de maio de 2011
Às dezesseis horas do dia cinco de maio 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 Marcella Beraldo de
Oliveira, Rogéria Campos de Almeida Dutra, José Alcides de Figueiredo Santos, Raul Francisco Magalhães, Carlos
P. Reyna, Rubem Barboza Filho, Gilberto Felisberto Vasconcelos, Marcelo Camurça, Paulo Cesar Pontes Fraga,
Elizabeth de Paula Pissolato, Fernando Tavares Junior, Jessé José Freire de Souza, Leonardo Silva Andrada,
André Moysés Gaio, Eduardo Salomão Condé, e dos representantes discentes Carlos Eduardo Procópio, Bárbara
N. Duarte, Juliane Rocha Lara e Rodrigo Mello. Dando início à reunião, foram discutidos os pontos de pauta:
1. Recursos financeiros: APG e novos programas UFJF
Até o momento, os recursos do APG foram utilizados para: organização de três bancas de mestrado, participação
de um mestrando e um doutorando em eventos científicos e requisição de um notebook. O valor total dos recursos
alocados no APG pela UFJF em 2011 foi de R$ 73.395,63. Contudo, os gastos nas rubricas “diárias funcionários”
“diárias a colaboradores eventuais” e “passagens” foram limitados pelo Governo Federal, para os órgãos vinculados
ao MEC, ao teto dos dispêndios do ano anterior. A rubrica “diárias a colaboradores eventuais” é utilizada para trazer
membros externos de bancas, palestrantes e demais participantes em eventos na UFJF, bem como a participação
de alunos em congressos e seminários. Por sua vez, a rubrica “passagens” serve tanto para membros externos
como para professores e alunos. A participação de doutorandos em eventos no exterior é alocada na rubrica “auxílio
financeiro”, para a qual não foi fixado limite de gasto. Nestes termos, no APG de 2011 as rubricas a seguir estarão
restritas aos valores especificados: Diárias a colaboradores eventuais: R$ 13.369,40; Diárias funcionários: R$
2.892,51; Passagens aéreas: R$ 12.705,06.
Afora uma parcela a ser reservada pela Coordenação para organização de bancas de mestrado neste ano, o
Colegiado indicou como critérios para atender professores e alunos (tanto para a participação em congressos como
a organização de eventos na UFJF): relevância do evento na área; publicação do texto completo nos anais;
propostas voltadas à internacionalização. Até fins de maio, a Coordenação vai solicitar e sistematizar as demandas
de professores e alunos ao PPGCSO para participação em congressos/seminários e organização de eventos neste
ano, com valores para inscrição, diárias e passagens; em seguida, a proposta de orçamento será discutida em
nossa próxima reunião. A princípio, o PPGCSO se propõe a pagar, na forma de “reembolso”, a inscrição nos
eventos científicos (apenas as inscrições no encontro da ANPOCS são aceitas por esta como “empenho”, na rubrica
“taxa de inscrição”). Como sugestão, em vista das atuais restrições orçamentárias, os professores devem aproveitar
amplamente as alternativas de financiamento das agências de fomento (FAPEMIG, CNPq etc.), com atenção para
prazos e demais exigências para a submissão de propostas.
Acerca dos recursos do PROAD/Capes para 2011, não há ainda informação ou prazo. Por sua vez, o PPGCSO
dispõe do saldo de R$ 9.682,26 na conta da FADEPE, para despesas discriminadas no “Plano de Trabalho”. Quanto
aos novos investimentos da UFJF para a Pós-Graduação, os valores anuais anunciados pela PROPG foram:
aquisição de equipamentos e softwares, 900 mil reais; bibliotecas, 300 mil reais; tradução de artigos, 200 mil reais; e
ampliação de uma cota de bolsa de monitoria para cada curso.
2. Credenciamento de docentes
O pedido de credenciamento no Programa da profa. dra. Elisabeth Murilho da Silva, do IAD/UFJF, foi endossado
pelo prof. Paulo Fraga, em vista da alta qualificação da pesquisadora, da existência de temas comuns e uma
proposta de trabalho conjunta. O prof. Rubem Barboza observou a necessidade de uma avaliação, estratégica,
sobre a proporção entre alunos matriculados e professores credenciados no Programa. No que diz respeito ao
credenciamento da profa. Elisabeth Murilho da Silva , o Colegiado solicitou parecer ao prof. Marcelo Camurça, a ser
apreciado na próxima reunião.
3. Prorrogações e trancamentos
Foram esclarecidos e aprovados os pedidos de trancamento dos seguintes alunos: Ana Cristina Costa Soares
(Doutorado, turma 2009, orientador prof. Rubem Barboza); Raquel Noceli Neves Candiá (Doutorado, turma 2009,
orientador prof. Rubem Barboza); Rodrigo Bastos (Mestrado, turma 2009, orientadora profa. Jurema Brites) e Karine
F. de Carvalho (Doutorado, turma 2009, orientador prof. Eduardo Magrone).
Em seguida, foram aprovados os pedidos de prorrogação de prazo para Exame de Qualificação, até 31 de junho de
2011, solicitados por: Paula Guedes Bignogno (Mestrado, turma 2010, orientador prof. José Alcides); Ludmila M.
Noronha Souza (Mestrado, turma 2010, orientador prof. Raul Magalhães); Daisy Cruz Gomes (Mestrado, turma
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2010, orientador prof. Eduardo Condé); Daniel J. Salles de Freitas (Mestrado, turma 2010, orientador prof. André
Gaio); Foi aprovado o pedido de prorrogação, por seis meses, do prazo para defesa da Dissertação de Elizabeth V.
Botti (Mestrado, turma de 2009, orientador prof. André Gaio), Marcello Martins dos Santos (Mestrado, turma 2009,
orientador prof. Raul Magalhães) e Virginia R. Strack (Mestrado, turma 2009, orientador prof. Raul Magalhães).
4. Orientação: encaminhamentos
A profa. Jurema Brites enviou mensagem à Coordenação do PPGCSO, na qual avaliou o andamento da dissertação
de sua orientanda Marinéa Vicentina da Cruz (Mestrado, turma 2009) e solicitou o trancamento da matrícula d e sua
em razão de problemas de saúde, e encaminhou a mesma para orientação da prof. Rogéria Dutra, sendo ambas as
solicitações aprovadas pelo Colegiado. Por sua vez, o prof. José Alcides justificou o rompimento do vínculo de
orientação com a aluna Alânia M. de Lima M. Felix (Mestrado, turma 2009), e o Colegiado aprovou sua substituição
pelo prof. Eduardo Magrone, bem como a prorrogação por seis meses do prazo para a defesa de sua Dissertação.
5. Bolsas: informes e propostas
O coordenador informou ao Colegiado a relação dos alunos do Mestrado e Doutorado que foram contemplados com
bolsas da Capes, Capes/REUNI, Fapemig e Monitoria, disponíveis em caráter permanente no Programa. A
Comissão de Bolsas, composta pelo coordenador, pelo prof. Leonardo Andrada e pelo discente Carlos Procópio,
resolveu distribuir todas as bolsas vagas para as novas turmas de 2011, com o objetivo de apoiar de maneira
consistente e continuada os alunos selecionados, em ordem decrescente de classificação no processo seletivo de
ingresso, até a conclusão do ciclo completo de seu curso, respeitados os prazos regimentais. Quanto às bolsas
“rotativas”, à disposição da PROPG, cuja duração é de 12 meses, poderão ser examinados pedidos extraordinários,
caso a caso. Contudo, torna-se necessário elaborar um esquema de alocação das bolsas permanentes, de maneira
a equilibrar, tanto quanto possível, a oferta nos anos vindouros para as turmas do Mestrado e do Doutorado – para
isso, a Comissão de Bolsas consolidará uma proposta viável, a ser examinada oportunamente pelo Colegiado.
6. Programa bolsa sandwich PDEE (CAPES)
O coordenador apresentou a minuta de Edital, bem como o calendário de atividades, para a realização do processo
seletivo interno dos candidatos ao PDEE, programa institucional da Capes que oferece uma cota de 12
mensalidades aos Programas com nota 4 ou superior, através da PROPG, para a participação de doutorandos em
Estágio no Exterior. Feitas as considerações necessárias, o Colegiado aprovou o Edital, cabendo à Coordenação a
indicação do membro externo para a Comissão de Seleção.
7. Disciplinas: oferta 2011/3 e propostas
Foram propostas e aprovadas a criação das disciplinas: “Teoria política” (prof. Leonardo Andrada); “Antropologia
visual” (prof. Carlos Reyna); “Análise de dados quantitativos: estratégias e técnicas” (prof. José Alcides).
Foi aprovada a oferta em 2011/3 das disciplinas: “Metodologia em pesquisa social” – Turma A (prof. Fernando
Tavares); “Metodologia em pesquisa social” – Turma B (profa. Marcella Beraldo); “As instituições e a cultura política
brasileira” (prof. Rubem Barboza); “Tópicos sobre sociologia do crime e do desvio” (prof. André Gaio);
“Fundamentos para a análise de políticas públicas” (prof. Eduardo Condé); “Novos conceitos indígenas” (prof. João
Dal Poz); “Tópicos especiais em antropologia II” (prof. Marcelo Camurça); “Antropologia visual” (prof. Carlos Reyna);
“Análise de dados quantitativos: estratégias e técnicas” (prof. José Alcides); “Teoria política” (prof. Leonardo
Andrada).
8. Convênio
A Coordenação informou ao Colegiado sobre a elaboração, em andamento, de convênio de cooperação com a
Université Marc Bloch (Strasbourg, França), para a co-orientação da doutoranda Bárbara N. Duarte, pelo prof. João
Dal Poz e o prof. David Le Breton.
9. Próxima reunião do PPGCSO
A próxima reunião do Colegiado do PPGCSO foi agendada para o dia 16 de junho de 2011 (quinta-feira), às 16:00
horas, inicialmente com os seguintes pontos de pauta: a) Seleção 2012: edital e comissões; b) Mudanças nas linhas
de pesquisa e no Regimento; c) Coleta CAPES; d) Orçamento APG para eventos e participação em congressos; e
e) Pedidos de credenciamento.
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, 5 de maio de 2011, João Dal Poz Neto.
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