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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, deu-se início à reunião do 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS), de natureza ordinária, 

às 10 horas, por meio da plataforma virtual Google Meet, para tratar dos seguintes temas: 1. 

Informes; 2) Homologação de defesa de mestrado; 3) Aprovação de formulário de avaliação 

de bolsistas pela comissão de bolsas; 4) Aprovação de perfil de vaga, de instrumentos de 

avaliação e banca de seleção de 6 professor visitante; 5) Planejamento Acadêmico 2022.1 e 

formas de retorno; 6) Programação de Metodologias Cruzadas 2022.1; 7) Quadro da situação 

de exame de qualificação e defesa de mestrado; 9) O que ocorrer. Estavam presentes os 

seguintes membros do colegiado: Maria Inês Caetano Ferreira (Coordenação), Thais Joi Martins 

(Vice Coordenação do PPGCS), Suzana Moura Maia, Thiago Barcelos Soliva, a discente Naiane 

Jesus Pinto além dos docentes Osmundo Pinho, Moacir, Salete, a discente Thaisy Souza Santos. 

A coordenadora do programa cumprimentou os presentes e submeteu a pauta do dia, não 

havendo objeções seguiu- se com os 1 Informes: A coordenação informou que o prof. Luiz 

Augusto Campos (IESP- UERJ) aceitou o convite para aula inaugural do Programa, prevista para 

abril, com o tema “Ações 16 afirmativas e a sub-representação de candidatos negros nas 

eleições”. A Prof.ª Thais discorreu sobre o andamento do processo seletivo, em que foram 

aprovados dezenove dezoito (18) projetos, destacando que foram submetidos cinquenta e cinco 

(55) projetos ao processo seletivo. A seleção inicia a etapa de entrevistas. A Profa Thais destacou 

o caráter heterogêneo dos selecionados, uma vez que os candidatos são de diversas áreas e 

Instituições. A Coordenação informou que houve problema de registro na carga horária de 

alunos que solicitaram aproveitamento de disciplinas cursadas na condição de alunos especiais, 

o que foi resolvido. A Coordenadora informou sobre o Reconcitec, anunciando que no dia dois 

(2) de dezembro acontecerá a mesa redonda “Participação política de mulheres quilombolas: 

Ancestralidade e resistência”, com a participação das lideranças Eliete  Paraguaçu (Ilha de Maré) 

Marilena Novaes (Quilombo do Macacos), Donana (Quilombo  Pau d’Arco e Dona Miriam 

(Movimento dos Sem Teto-BA), já no dia três (3) de dezembro, a Mesa” Participação feminina 

na política: Os desafios na atual conjuntura brasileira”, com  a profa. Tereza Sachet, Roberta 

Eugênia (Instituto Alziras), e Selma Souza (Assessora do Vereador Jhonatas-FSA). 2 

Homologação de defesa de mestrado: O ponto não pode ser discutido devido à pendência no 

histórico da discente. 3 Aprovação de formulário de avaliação de bolsistas pela Comissão de 



Bolsas. A profa. Inês informou que a Comissão de Bolsas definirá as regras para o próximo edital 

de bolsas, na reunião apresentou o formulário que deverá ser preenchido pelos discentes 

bolsistas, em conjunto com os respectivos orientadores, a ser entregue entre os dias 01 a 10 de 

Março, visando o acompanhamento de atividades e avaliação por parte da Comissão, a 

organização e o cumprimento dos prazos regimentais. Não houve manifestações e o formulário 

foi aprovado. 4 Aprovação de perfil de vaga, de instrumentos de avaliação e banca de seleção 

de professor visitante: A coordenação apresentou documento prévio com variáveis relevantes 

a serem incluídas no processo seletivo. O perfil da vaga definido foi o de que o candidato pode 

ser graduado em qualquer curso, contudo deve ter Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais, 

Sociologia, Antropologia ou Ciências Políticas. A banca para a seleção será a Comissão 

Permanente de Credenciamento, Descredenciamento e Recredenciamento Docente do PPGCS, 

tendo como suplente o Prof Diogo Valença. O documento apresentado discrimina a necessidade 

de o candidato apresentar um plano de atividades a serem desenvolvidas durante o período no 

Programa, além de indicar a produção acadêmica desejada. Houve debate sobre possível item, 

garantindo quota para candidatos negros, contudo, o tema tem que ser levado à PPGCI, uma 

vez que o PPGCS não tem autonomia para esse tipo de decisão. 5 Planejamento Acadêmico 

2022.1 e formas de retorno: A profa. Inês informou sobre a alteração no calendário dos PPGs 

aprovada pelo CONAC, cujo início é dia 21 de Março de 2022, com o seguinte planejamento, que 

foi aprovado pelos presentes: Disciplina Teoria 1, de natureza obrigatória, será ofertado as 

terças-feiras pela manhã, com a profa. Maria Inês; Tópicos Especiais em Metodologia da 

Pesquisa, obrigatória, lecionada pelo Prof. Diogo, nas quintas-feiras a tarde; Sociologia 

Econômica, optativa, nas segundas- feira no período matutino. A profa. Salete manifestou 

interesse em oferecer uma optativa e enviará a proposta a Coordenação. A profa. Inês indicou 

a possibilidade da oferta do Seminário Interdisciplinar no Primeiro semestre, diante da indicação 

de alguns estudantes. A coordenação informou que o retorno deverá ser presencial, 

respeitando-se as exceções com aulas remotas, a profa. 6 Programação de Metodologias 

Cruzadas 2022.1: A profa. Suzana informou que fará a programação e convidou a todos os 

professores a participarem, principalmente os que retornaram de Pós-doc. Os eventos 

ocorrerão mensalmente ou quinzenalmente com uma agenda, a princípio, online. 7 Quadro da 

situação de exame de qualificação e defesa de mestrado: A coordenadora trouxe a situação de 

atraso do discente de matrícula  número 2019128300 , que ingresso em 2019 e ainda não fez 

exame de qualificação. Este discente vem alegando problemas de saúde, mas não apresentou 

comprovação e também não requereu ampliação de prazo, a orientadora Suzana colocou que o 

discente, apesar de muito competente, demonstrou certo avanço no início da orientação, porém 

depois desapareceu, a despeito das várias tentativas de contato, sem retorno. Ela relatou estar 



sem contato há meses; O prof. Osmundo sugeriu que se faça uma espécie de ultimato, a 

coordenação informou que já o fez. O Prof. Thiago explicou que a trajetória do discente no 

Programa foi bastante complicada. O encaminhamento foi que na reunião de Janeiro de 2022 

os discentes em situação de desligamento serão convocados para apresentarem suas defesas. 

Outro caso é o do discente de matrícula de número. 2020124770 que também não fez o exame 

de qualificação, mas nesse caso o orientador garantiu que o trabalho está pronto para a 

qualificação em Dezembro de 2021. Ainda o discente de matrícula número. 2020130740, não 

entregou trabalho para a orientadora a fim de realizar exame de qualificação. A profa. Salete 

explicou que a relação é bastante complicada, pois o aluno não responde às tentativas de 

contato, não tendo entregado nenhuma produção. Em seu último contato com o discente foi 

informado o prazo para realização do exame e os procedimentos a serem seguidos. Mas o aluno 

não enviou nenhum material. A Profa. Inês indicou ser esse mais um provável caso de 

desligamento a ser discutido em Janeiro. O discente de matrícula número. 2019123330 não 

defendeu a dissertação e não tem apresenta perspectiva de fazê-lo ainda em 2021. Ele 

apresentou laudos médicos insuficientes para trancamento e ficou de apresentar novos laudos 

em dezembro. O prof. Thiago descreveu a trajetória complicada do estudante no cumprimento 

de prazos. O encaminhamento colegiado foi que o discente deve apresentar os laudos médicos 

para o trancamento, caso contrário, também será discutido o seu possível desligamento em 

janeiro de 2021. O discente sob matrícula número. 2019123359 solicitou dilação para o mês de 

março 2022, com anuência do seu orientador. Após discussão sobre o caso, decidiu-se pelo 

encaminhamento de consulta sobre possível licença maternidade retroativa, caso isso não seja 

possível, em janeiro o caso será discutido novamente 8 O que ocorrer. O prof. Thiago informou 

que a Reunião Equatorial de Antropologia, que ocorrerá em Roraima, está com inscrições 

abertas para Gts, mesa, e que a Reunião Brasileira de Antropologia, ocorrerá de forma virtual, 

com sede em Curitiba. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão às doze horas e 

vinte minutos e eu, Maria Inês Caetano Ferreira, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos 

demais membros do colegiado presentes nesta reunião.//////////////////////////////////////// 
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