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Ao 1.º dia do mês de dezembro do ano de 2014, às 10:00 horas reuniram-se os
professores doutores Carlos Francisco Perez Reyna, Cristina Dias da Silva,
Dmitri Cerboncini Fernandes, Eduardo Condé, Elizabeth Pissolato, Fernando
Tavares Junior, José Alcides Figueiredo Santos, Leonardo Silva Andrada, Luiz
Flávio Neubert, Marta Mendes da Rocha, Marcella Beraldo de Oliveira, Paulo
Cesar Pontes Fraga, Raul Magalhães, Rogéria Dutra e a representante
discente Astrid Sarmento Cosac na sala B-IV-33 no Instituto de Ciências
Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Faltas justificadas: Rubem
Barboza, Thiago Pimentel, Marcelo Camurça, Maria Lucia Bueno, Elisabeth
Murilho.
o Presidente do Colegiado, Professor Dmitri Cerboncini Fernandes, deu início à
reunião do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
A primeira pauta foi sobre os recursos das seleções de mestrado e doutorado,
todos indeferidos pelo coordenador do Programa, decisão esta ratificada pelo
Colegiado. A professora Marcela Beraldo indicou a necessidade de se repensar
a seleção, os critérios e métodos. Em seguida, o Presidente expôs o caso dos
alunos da turma de doutorado 2014 que novamente foram reprovados em
exames de línguas. Ficou decidido que se abra mais uma exceção, com novo
exame para esses alunos dentro do prazo de seis meses, sendo que sofrerão
restrição de financiamentos para eventos, congressos, tradução e outros.
Segundo ponto de pauta: Foram definidos os professores que irão ministrar as
disciplinas obrigatórias e eletivas do primeiro semestre de 2015.
Terceiro ponto de pauta: Os alunos com atraso em defesa de dissertação com
prazos esgotados, caso de Camila Rios, orientada pela professora Rogéria
Dutra, e do aluno André Costanti, orientado pelo professor Paulo Fraga foram
desligados do Programa.
Quarto ponto de pauta: Professor João Dal Poz Neto requisitou ao colegiado o
pagamento de verbas para que professor estrangeiro venha participar da banca
da aluna Bárbara Duarte. O colegiado determinou que se verifique a
obrigatoriedade da vinda do professor para obtenção da dupla titulação da
aluna e se haverá custo extra ao Programa.
Quinto ponto de pauta: O Presidente requisitou aos professores que atualizem
os Currículos Lattes para a Coleta Sucupira. Após isso, foi aprovado por
unanimidade o processo de descredenciamento de todos os professores do
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Programa, para sucessivo recredenciamento submetido à comissão formada
por membros externos, atendendo aos critérios estabelecidos pelo Novo
Regimento.
Sexto ponto de pauta: O Colegiado decidiu-se pelo descredenciamento dos
professores Jessé Souza, Euler Siqueira e João Dal Poz Neto por não fazerem
parte dos quadros da UFJF. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a
reunião.
Juiz de Fora, 02 de dezembro de 2014.

