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Ata da Reunião da CCP com o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Ao primeiro de dezembro de dois mil e dezesseis, às catorze horas, na Sala do
Conselho do Departamento de Sociologia, realizou-se a reunião da CCP (Comissão
Coordenadora do Programa) com o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia. Os seguintes membros estavam presentes: Prof. Dr. Brasílio Sallum,
discente Francesco Tomei, Profa. Dra. Paula Marcelino, Prof. Dr. Ricardo Musse,
Profa. Dra. Vera Telles, Prof. Dr. Marcos Alvarez, Prof. Dr. Fernando Pinheiro, Prof.
Dr. Luiz Jackson. O Prof. Marcos Alvarez deu alguns informes na reunião, entre
eles informou que os discentes fizeram uma eleição e designaram os novos
representantes discentes: Brenda Rolemberg de Lima (titular), Marcello Giovanni
Pocai Stella (suplente), Gustavo Ferreira de Queiroz, Paulo César Ramos e
agradeceu a contribuição dos antecessores. Informou também que o aluno Felipe
Calabrez foi desligado do Programa por ter sido reprovado no primeiro exame de
qualificação e por não ter se submetido a um segundo. Ordem do Dia: Os
relatórios anuais de atividades acadêmicas relativo ao ano de 2016 foram
entregues pela maioria dos discentes. Alguns não entregaram, pois já haviam
depositado em 2015 e somente defenderam em 2016. Outros não informaram o
motivo da não entrega; outros fora de prazo e somente um deles foi reprovado
pelo orientador. As sugestões de banca de Ailton Theodoro, de Mônica Isabel e de
Bruna Nikodemos foram aprovadas. As disciplinas da profa. Rosana PinheiroMachado, do Prof. Ruy Braga e do Prof. Ricardo Musse foram aprovadas. Os
pedidos de prorrogação de prazo de depósito de: Rogério Barbosa, Tony
Nakatani, João Dapievi, Gabriela Martins, Fábio Pimentel, Vera Toledo e Priscila
Vieira foram aprovados. Foi informado os prazos para o preenchimento dos
LATTES aos docentes e discentes por email e os prazos que a secretaria e
coordenação para lançar as informações para o Coleta CAPES e para o Qualis
Livros. Discutiu-se o procedimento de entrega do relatório anual de atividades
acadêmicas: decidiu-se que os currículos não deverão mais ser enviados à
secretaria e ao orientador, somente ao orientador. Também foi decidido que a
entrega continua opcional, por email ou impressa, à secretaria e que deve ser
feita exclusivamente pelo orientador. Ainda com relação ao relatório anual, caso
o mesmo não chegue à secretaria no prazo correto, a bolsa do discente será
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cancelada. A partir de 2017, inclusive, a entrega do último relatório do curso do
aluno deve ser feita junto com o processo de depósito da tese ou dissertação,
neste caso a entrega também deve ser feita pelo docente. Nada mais havendo a
tratar e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Prof. Marcos Alvarez
encerrou a reunião. Eu, Gustavo Barboza Mascarenhas, redigi esta ata. São Paulo,
vinte e sete de abril de dois mil e dezessete.
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