
 
 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, deu-se início a reunião do 1 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS), de natureza 2 

ordinária, às quatorze horas, na plataforma virtual, no aplicativo Google Meet, para 3 

tratar dos seguintes temas: 1. Informes; 2. Sucupira; 3. Planejamento Acadêmico; 4. 4 

Edital aluno especial; 5. Estágio docência; 6.  Situação de discentes da turma 5 

2019 em relação ao prazo de defesa da dissertação; 7. Solicitação de prorrogação 6 

de prazo para defesa de dissertação; 8. Composição da comissão de bolsas; 9. 7 

Avaliação proficiência língua inglesa; 10. Seleção de dissertações para prêmio 8 

Anpocs 2021; 11. Datas para seminário planejamento estratégico; 12. O que 9 

ocorrer. Estavam presentes os seguintes membros do colegiado:  Profas.  Maria Inês 10 

Caetano Ferreira (Coordenação), Thais Joi Martins (Vice Coordenação do PPGCS), 11 

Suzana Moura Maia, prof. Thiago Barcelos Soliva e o representante discente Helenilson 12 

Santos Ferreira; além dos docentes Ana Paula Carvalho, Diogo Valença de Azevedo 13 

Costa, Osmundo Pinho e os discentes Matheus Barros e Ariane Souza Mendes.  A 14 

coordenadora do programa, Maria Inês Ferreira, cumprimentou os presentes e abriu a 15 

reunião com os Informes: Sobre o comitê de ética em pesquisa, o Prof. Thiago colocou 16 

sobre o formato muito voltado para as ciências biomédicas, onde as exigências 17 

colocadas no questionário não fazem o menor sentido que no âmbito das humanidades, 18 

por isso a discussão dentro do Programa deve ser feita, pois é tendência que os 19 

periódicos mais importantes passem a exigir. Suzana questionou sobre a 20 

obrigatoriedade ou discussão sobre ela no âmbito das Ciências Sociais, Maria Inês 21 

colocou que ainda não há e a necessidade de organizar esse debate e encaminhar à 22 

PPGCI, colocando qual a melhor forma de se organizar essa discussão: prof. Osmundo 23 

sugeriu incluí-la na pauta da discussão de planejamento; prof.  Thiago colocou que essa 24 

organização e discussão deve ser mais ampliada em parcerias coma a PPGCI; a profa.  25 

A profa. Ana Paula esclareceu que essas discussões no âmbito da ABA se dão em 26 

torno da inadequabilidade dos questionários pois a uniformização está em torno das 27 

Biomedicicina e sugeriu entrar em contato com o referido Comitê para ver sugestões, e 28 

que o Programa pode levar essa discussão PPGCI, sugerindo que se faça um 29 

seminário com os Programas dando as orientações aos PPGs, pois as diretrizes devem 30 

ser dadas pela UFRB.  A profa. Thais se colocou a disposição para dialogar com comitê 31 

de ética da SBS, do qual ela faz parte, para verificar como estão na área de Sociologia, 32 

que já se informou sobre isso em vários setores da UFRB, e percebeu que ainda não há 33 

avanços e que algo que deverá ser construído juntos. O prof. Thiago colocou que além 34 

de se levar à PPGCI deve-se fazer uma discussão nos Programas do CAHL, colocou 35 

ainda a confusão que gera entre os alunos o fato de o PPPGCS impor essa 36 

obrigatoriedade no seu planejamento.  O Foi decidido que a coordenação levará às 37 

próximas reuniões do Conselho do CAHL e da Câmara essas questões da necessidade 38 

de um comitê especialista em Ciências Humanas. Ponto 1- Plataforma Sucupira: O 39 

prof. Thiago informou que em reunião foram estabelecidos os destaques que serão 40 

colocados na plataforma até o dia quatorze, destacou que o Programa atendeu 41 

tranquilamente aos prazos e teve avanços, quanti- qualitativos, significativos, 42 

parabenizando a todos. Ponto 2 –Planejamento Acadêmico: Após a coordenação 43 

compartilhar documento coma s disciplinas   a serem ofertadas, com  as vagas que 44 

serão ofertadas para alunos especiais e  procederam-se ajustes nos horários, foi 45 

aprovado o seguinte planejamento:  :PGSS077-Teoria II: Temas emergentes, 46 



 
 

ministrada pelo Prof. Thiago Soliva,   terça- feira,  das 14 às 18h/ PGSS098 - Tópicos 47 

Especiais em Identidade, Diversidade e Cultura II: Debates sobre objetos, mercados e 48 

consumos, com Salete Nery e Moacir Carvalho,  quarta-feira,  das 14h às 18h/ 49 

PGSS094 -Relações Raciais, com Osmundo Pinho, quinta –feira, 8h as12h/ PGSS 50 

1001- Democracia e Sociedade, sexta- feiras,  das 8h às 13h, ministrado pelo prof. 51 

Mauricio Silva. Ponto 3- Estágio docência: A profa. Inês apresentou documento com 52 

lista dos discentes, seus respectivos orientadores e supervisores; colocou a situação de 53 

um discente que por não apresentar a documentação em tempo hábil não conseguiu 54 

disciplina para realizar o tirocínio, o professor Osmundo colocou-se à disposição para 55 

que o aluno realize com ele. Ponto 4-  Situação de discentes da turma 2019 em 56 

relação ao prazo de defesa da dissertação: A profa. Inês colocou que as defesas 57 

deverão ocorrer até o dia 16/08, e apresentou o quadro colocando os que já 58 

defenderam, ou defenderão dentro deste prazo ou solicitarão prorrogação. A professora 59 

Suzana colocou problemas com no cumprimento das atividades por conta de sua 60 

orientanda e o colegiado entrara em contato com ela; o prof. Diogo colou a questão do 61 

relaxamento dos prazos de defesa para avaliação junto a Sucupira em virtude da 62 

pandemia, e questionou se o colegiado irá reestabelecer um outro prazo, colocando que 63 

deverá ser pensado uma prorrogação estabelecendo-se um limite para a defesa; Profa. 64 

Profa. Inês colocou que serão dados mais três meses e o prazo final será novembro; O 65 

prof. Thiago colocou que o prazo de agosto já se considera prorrogação, pois a turma 66 

deveria ter defendido em março com a contagem dos prazos feita a partir da retomada 67 

do semestre obrigatório, mas ainda assim concorda com a questão dos três meses. A 68 

profa.  Suzane colocou a importância de acompanhamento rigoroso do cumprimento de 69 

prazos, principalmente dos bolsistas e sugeriu a retomada da feitura de   relatórios. 70 

Ponto 5- Solicitação de prorrogação de prazo para defesa de dissertação: Foram 71 

apreciados as cartas e cronogramas, com ciência dos respectivos orientadores, dos 72 

discentes Sabrina Moraes, Jamile Sandes, Thaisy Santos, todas solicitando o prazo de 73 

três de prorrogação. As solicitações foram aprovadas. Ponto 6- Composição da 74 

comissão de bolsas: Além da representação discente Ariane Mendes, os docentes 75 

Osmundo e Suzana se candidataram, mas, tendo o professor se habilitado primeiro, a 76 

profa. Suzana existiu. A comissão ficou então composta pelos docentes Osmundo 77 

Pinho e Maria Inês e pela discente Ariane Mendes. Ponto 7 –  78 

Avaliação proficiência língua inglesa; Após discussões a respeito da possibilidade de 79 

cursos de extensão em idiomas em parceria com o CFP; participação de alunos da pós 80 

no curso de idiomas da UFRB, resistência e dificuldades doas alunos e em trabalhar 81 

com textos em língua estrangeira e a necessidade de estimular esse trabalho, foi 82 

resolvido que a prova será realizada  em novembro, com os alunos da turma 2019 83 

reprovados, a turma de 2020 e também a de 2021, os profs., Osmundo e Thais se se 84 

colocaram  pra contribuir com a avaliação. Ponto 8- Seleção de dissertações para 85 

prêmio Anpocs 2021: O prof. Diogo esclareceu que sugeriu esse ponto, para que seja 86 

tratado coletivamente critérios objetivos e institucionalizados para seleção, para os 87 

próximos anos, já que o prazo para 2021 já se encerrou. Ponto 9- Datas para 88 

seminário planejamento estratégico: Deverão ser discutidos diagnósticos para 89 

pensar em metas para a próxima quadrienal:  Edital de credenciamento e 90 

descredenciamento; Profa. Osmundo sugeriu a questão de recursos financeiros e os 91 

projetos guarda chuvas; Profa.  Thais a produção na Licenciatura maravilhosa, e ver a 92 



 
 

possibilidade de credenciar esses professores ou trabalhar em parceria com eles. O 93 

prof.  Diogo colocou a necessidade de pensar e estabelecer o perfil de docentes que o 94 

Programa quer e atrair colaboradores que tenham o perfil de se tornarem permanentes. 95 

Ficou decidido as datas 06 e 13 de agosto, a partir das 9h.  Ponto 10- Homologações 96 

de dissertações: Foram submetidas e homologadas as Dissertações de Eric Gamaliel, 97 

defendida em 04/12/2020 intitulada: "Como é que Pobre Faz Universidade?": O Acesso 98 

e Permanência de Beneficiárias/os do Bolsa Família na Educação Superior"; com  99 

banca examinadora composta pelos professores: Dr. Antonio Eduardo Alves de 100 

Oliveira, in memoriam ( Orientador) Dr. Clóvis Roberto Zimmermann (Examinador 101 

Externo à Instituição) e  Dr.ª Dyane Brito Reis Santos (Examinadora Externa ao 102 

Programa)/ de Vinícius Miranda, defendida em 30/06/2021 com o título:  "A relação 103 

entre o ensino superior público e as desigualdades sociais: Reflexões a partir da 104 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia", cuja banca examinadora foi composta 105 

pelos professores: Dr. Diogo Valença de Azevedo Costa ( Orientador ) ; Dr. Francisco 106 

Jatobá de Andrade ( Examinador Externo) e  Drª. Thais Joi Martins (Examinadora 107 

Interna); e a de Michele Mota, defendida em 15/12/2020, intitulada: ” o lugar da 108 

atividade legislativa no projeto de desenvolvimento do Brasil: uma análise em torno dos 109 

projetos de lei de deputados estaduais da Bahia”, a banca examinadora formada pelos 110 

professores: Dr. Antonio Eduardo Alves de Oliveira, in memoriam (Orientador); Dr. 111 

Clóvis Roberto Zimmermann (Examinador Externo à Instituição) e Dra. Maria Salete 112 

Nery (examinadora interna). O que ocorrer: Prof. Thiago informou sobre a chamada 113 

para Bolsa Produtividade que vai até o dia 16/08.  A prof.  Inês consultou sobre o 114 

barema de atividades técnico cientificas a serem cumpridas pelos discentes possa ser 115 

acompanhado pelos próprios orientadores acompanharem e necessidade de 116 

atualização do barema, todos concordaram, o prof.  Diogo colocou que esse barema já 117 

não atende maias as necessidades do Programa e deve ser refeito de maneira a 118 

aumentar a produção de docentes e discentes na submissão de artigos, e também a 119 

publicação de resenhas na revista do PPG. Sobre o ciclo de afetos Thiago falou que a 120 

turma já decidiu por uma programação a partir das linhas e estabeleceu a divisão por 121 

eixos temáticos e a data pensada para agosto não havendo mais nada a tratar, 122 

encerrou-se a sessão às dezesseis horas e quarente minutos e eu, Tayane Santos, 123 

lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes à reunião. 124 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 125 
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