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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, no 1 

Auditório da Fundação Hansen, Cachoeira – Bahia, reuniu-se  o colegiado do Programa de Pós-2 

Graduação em Ciências Sociais, Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento da UFRB, presidido 3 

pelo coordenador Diogo Valença de Azevedo Costa; estiveram presentes os docentes: Thiago 4 

Barcelos Soliva, vice-coordenador; Kabengele Munanga; Wilson Rogério Penteado Jr. e Moacir 5 

Carvalho Oliveira. Ausência justificada de Maria Salete de Souza Nery, por motivo de saúde. Os 6 

estudantes: Rafael Ramos Moitinho (representante discente no colegiado); Juliana Tosta de 7 

Oliveira; Caroline Santana da França; Sabrina Silva Moraes; Thaisy de Queiroz Souza Santos; 8 

Rosimere da Paixão Santos; Taiciclei Lopes da Anunciação Macêdo e Jamile do Carmo 9 

Conceição Sandes. Com o suporte do servidor Diógenes Martins, para tratar da seguinte pauta: 1. 10 

Informes; 2. Requerimento do Aproveitamento de Disciplinas das Discentes Thaisy de 11 

Queiroz Souza Santos e Sabrina Silva Moraes; 3. Pedido de Mudança de Orientação da 12 

Discente Érica Taíse dos Santos; 4. Planejamento Acadêmico 2019.2; 5. Seminário de 13 

Pesquisa do PPGCS/UFRB, a acontecer na semana de 03 a 07 de junho de 2019 (montagem 14 

da programação); 6. Edital de Seleção de Alunos Regulares 2020; 7. Pedidos de Finalização 15 

de Coorientações; 8. Homologação de Dissertações de Mestrado (se houver); 9. Plano de 16 

Trabalho da Coordenação para o Biênio 2019 a 2021; 10. Demanda para Ingresso na Lista 17 

de Distribuição de Bolsas de Discente da Turma 2018; 11. Solicitação de Credenciamento 18 

de Discente aos Grupos de Pesquisa dos Orientadores; 12. O que ocorrer. 1. Informes: 19 

Diogo Valença iniciou a reunião informando que nos dias 15 e 16 ocorrerá o Seminário de Meio 20 

Termo da CAPES, manifestando sobre a necessidade do comparecimento de coordenador e vice 21 

do PPGCS no evento.  Deixou claro que, no seminário, quem vai representar o Programa é o 22 

vice-coordenador Thiago Soliva. Informou, ainda, que entrará em licença capacitação e, durante 23 

o período, será substituído por Thiago. Anunciou a Reunião de Câmara de Pesquisa e Pós-24 

graduação onde serão decididas as etapas do semestre 2019.2. Sugeriu, no comentário, que a 25 

seleção do semestre 2019.2 fosse antecipada para o mês de junho, com o intuito de a mesma não 26 

se chocar com a seleção de outros PPGs. Professor Kabengele Munanga comentou que receberá 27 

importante homenagem da USP (Curso de Direito).  Rafael Moitinho, quando se manifestou, 28 

pediu mais participação do corpo docente do PPGCS nos eventos realizados, além de questionar 29 

sobre quebra de fala sofrida em seminário, acrescentando que os discentes são muito cobrados, 30 

solicitando, então, a devida correspondência docente. Ainda a esse respeito, Rafael comentou 31 

sobre seminário do Programa com agendamento para final deste ano, instando a colaboração do 32 

colegiado no evento. 2. Requerimento do Aproveitamento de Disciplinas das Discentes 33 
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Thaisy de Queiroz Souza Santos e Sabrina Silva Moraes: O colegiado deferiu na reunião o 34 

requerimento de aproveitamento das disciplinas cursadas por duas discentes como alunas 35 

especiais: Estudos Interdiciplinares de Gênero, por Thaisy de Queiroz Souza Santos. Sociologia 36 

do Desenvolvimento na América Latina; Estrutura Agrária e Dinâmica da Agricultura Familiar e 37 

Tópicos Especiais em Identidade e Diversidade, por Sabrina Silva Moraes; atualmente ambas são 38 

alunas regulares do Programa. 3. Pedido de Mudança de Orientação da Discente Érica Taíse 39 

dos Santos: Na discussão, a coordenação declarou que, na abertura de seleção, o docente 40 

colaborador pode orientar, mas que a prioridade é do permanente. Fez alusão à concentração de 41 

orientações e, pretendendo solver as falhas, propôs que os docentes recebam um número 42 

determinado de orientações, visando a um equilíbrio. No entanto, o pedido de mudança da 43 

orientação da discente Érica Taíse dos Santos – orientada por Ângela Figueiredo, e passa a ser 44 

orientada por Ana Paula – foi deferida com abstenção de Wilson Penteado. 4. Planejamento 45 

Acadêmico 2019.2: Ficou decidido que Thiago Soliva dará aulas de Teoria II às segundas-feiras 46 

pela manhã; Antonio Eduardo ficará com uma disciplina optativa (a definir); Moacir e Salete 47 

ministrarão aulas às terças-feiras pela tarde e Wilson, com Antropologia Política, às terças pela 48 

manhã. Diogo sugeriu colocar três disciplinas optativas no semestre. A divulgação dos dias e 49 

horários, para consulta, será lançada no site do Programa e enviada para o endereço eletrônico 50 

dos professores. 5. Seminário de Pesquisa do PPGCS/UFRB, a acontecer na semana de 03 a 51 

07 de junho de 2019 (montagem da programação): O coordenador propôs que a apresentação 52 

de cada discente tenha duração de 15 a 20 minutos e que os próprios participantes escolham o dia 53 

mais propício às apresentações no intervalo de 03 a 07/06/2019. Sugeriu que se revezassem seis 54 

apresentações, pela manhã e pela tarde. Rafael indicou o dia 05 como provável para a ocasião. 55 

Professor Munanga se dispôs a cooperar na elaboração e no andamento das apresentações. Diogo 56 

solicitou aos estudantes que buscassem apoio e orientação dos docentes do PPGCS para 57 

acompanhá-los na preparação e transcurso do seminário. 6. Edital de Seleção de Alunos 58 

Regulares 2020: Diogo consultará Antonio Eduardo para discutir como ficará a comissão 59 

avaliadora da seleção 2020. Propôs ao colegiado a presença de um examinador externo ao 60 

programa no planejamento da seleção; delegou ao vice-coordenador a missão de presidir a 61 

comissão da seleção; sugeriu, em companhia de Thiago, que um servidor da secretaria dos PPGs 62 

auxiliasse, diretamente, na elaboração dos trabalhos, e assegurou a possibilidade de mudança no 63 

edital, caso haja tempo hábil. 7. Pedidos de Finalização de Coorientações: Segundo a 64 

coordenação, alterações nas orientações e coorientações só serão possíveis após deliberação do 65 

colegiado. 8. Homologação de Dissertações de Mestrado (se houver): O coordenador reforçou 66 
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a ideia de seguir, rigorosamente, as diretrizes que regem o Programa (Regimento Interno, 67 

CONAC, CAPES etc.), lembrando aos discentes da importância de entregar, nos prazos 68 

estabelecidos, a versão final da dissertação, a fim de evitar perdas de pontos pelo PPGCS. Foram 69 

homologadas na reunião as dissertações: “Encontros e Desencontros do Turismo Étnico. Um 70 

Estudo de Caso em Cachoeira – Bahia”, defendida por Taís Morais Padilha Batista, em sessão 71 

pública realizada em 25/05/2015. “Entre os Calabouços do Ódio e o Mundão Além das 72 

Muralhas: Análise Crítica da Extensão de Penas Extrajudiciais e da Criminalização às 73 

Sociabilidades de Prisioneiros como Forma de Genocídio do Povo Negro”, defendida por 74 

Ricardo Ferreira dos Santos, em 13/06/2017. “Lançando as Redes contra a Espoliação do 75 

Território Pesqueiro em Acupe/Santo Amaro – Bahia”, defendida por Lílian Souza de Jesus, em 76 

18/09/2018. 9. Plano de Trabalho da Coordenação para o Biênio 2019 a 2021: Diogo aludiu 77 

ao planejamento, apontando as quatro questões prioritárias do site, o Projeto Guarda-chuva, o 78 

Questionário de Autoavaliação e o Modelo Sucupira para as novas coordenaçãoes (comissão a se 79 

formar para debater o assunto). Ficaram responsáveis pela comissão os docentes Thiago, Salete e 80 

Ana Paula. A organização do site do Programa ficou com Diogo, Thiago e Rafael Moitinho; o 81 

site ficará incumbido, dentre outras funções,  de acompanhar os critérios firmados pela CAPES, 82 

acompanhar os critérios de credenciamento docente e receber a divulgação de trabalhos e 83 

eventos. Diogo comentou, inclusive, sobre a produção docente-discente, quando orientadores e 84 

orientandos estabelecerão parcerias na produção de trabalhos para alimentação do Programa. 10. 85 

Demanda para Ingresso na Lista de Distribuição de Bolsas de Discente da Turma 2018: O 86 

coordenador advertiu sobre a importância de avaliar semestralmente os discentes do Programa 87 

para submissão à comissão de bolsas e ao colegiado. Após discussão sobre situação hipotética de 88 

percepção de bolsa, decidiu-se e foi aprovado pelo colegiado que: a circusntância em que se 89 

encontrar postulante não incorporado em edital deverá ir para última posição da lista de espera, 90 

uma vez que, os critérios de concessão devem constar do edital. 11. Solicitação de 91 

Credenciamento de Discente aos Grupos de Pesquisa dos Orientadores: A coordenação 92 

exigiu vínculo orgânico do discente à linha de pesquisa de seu orientador no PPGCS (o discente 93 

precisa estar inserido nos grupos de pesquisa de seu orientador). 12. O que ocorrer: Professor 94 

Wilson Penteado comunicou as mudanças que estão sendo implementadas na revista Novos 95 

Olhares Sociais, a fim de a adequar aos critérios de Qualis Superior. Não havendo mais nada 96 

digno de ser tratado, a reunião foi encerrada às dezessete horas. Eu, Diógenes Gomes, lavro a 97 

presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes //////////////////////////////////////////. 98 
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