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Ata da Reunião da CCP com o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Aos onze de maio de dois mil e dezessete, 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. Seguintes membros estavam presentes: Prof. Dr. Ricardo Mariano,
Prof. Dr. Marcos César Alvarez, Prof. Dr. Paulo Menezes, discente Marcello Stella
e Gustavo Ferreira, Profa. Dra. Paula Marcelino, Prof. Dr. Fernando Pinheiro, Prof.
Dr. Sedi Hirano, Profa. Dra. Maria Helena Augusto, Profa. Sylvia Garcia. O Prof.
Marcos Alvarez deu início à reunião pela ordem do dia: Edital do processo
seletivo de 2018 foi aprovado. Para os candidatos ao processo seletivo de
Doutorado, que ainda não tenham feito o depósito, da dissertação do Mestrado,
estabeleceu-se a data de 10 de outubro de 2017 como limite para entrega na
Secretaria do comprovante de depósito e de exemplar da dissertação. Ainda
sobre o edital, a secretaria de Pós deverá entrar em contato com os professores
consultando-os sobre o número de vagas que abrirão para o Mestrado e
Doutorado, como também solicitando que façam a atualização de suas áreas de
pesquisa. Propôs-se a rediscussão, em outra reunião, sobre a necessidade ou não
da prova de proficiência em língua estrangeira ser eliminatória. Atas dos
concursos de seleção de dissertações e teses foram aprovadas. Credenciamento
de disciplinas para o 2º semestre de 2017, também aprovadas. A sugestão de
abertura de vagas em disciplinas da pós-graduação para a graduação foi
indeferida pela maioria. Para a equivalência de título (MESTRE) de Shisleni de
Oliveira Macedo, sugeriu-se a banca formada pelos professores Vera Telles,
Laurindo Minhoto e Fraya Frehse que deveram ser consultados pela Secretaria da
Pós. Aprovado o parecer de renovação de bolsa PNPD de Edson Bicudo. Proposta
de convênio de mestrado profissional em Ciências Sociais com a Universidade
Regional do Cariri. Profa. Paula Marcelino fará a avaliação e o assunto será
rediscutido. Solicitação de apoio financeiro por parte dos discentes do PPGS. O
Programa não tem condições financeiras de atender às solicitações discentes de
participação em eventos. Assim, esses pedidos não poderão ser atendidos. No
entanto, o Programa fará uma abertura de chamada para financiar as pesquisas
de campo. A propósito da dúvida de Bruno Hayashi, sobre processo seletivo no
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PPGS, ficou decidido que ele deverá participar em condição de igualdade com os
demais candidatos ao processo seletivo, podendo sua entrevista ser via Skype. As
transferências de orientação: Arthur Porto Pereira da Silva, César de Lima
Niemietz, Francesco Andrade Tomei, Juliana de Oliveira Carlos, Ricardo Framil
Filho, Vanessa Orban Aragão Santos foram aprovadas. Pontos a serem discutidos
na próxima reunião: 1) critérios para seleção de dissertações e teses para
concurso; 2) fazer texto de sugestão para a banca, quando houver dúvidas ou
mais de um trabalho para indicar 3) Discussão sobre qual a função dos
formulários de avaliação/rediscussão da carta dos possíveis orientadores no
processo seletivo de mestrado e doutorado. Nada mais havendo a tratar e
ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, o Prof. Marcos Alvarez encerrou a
reunião. Eu, Evania Maria Guilhon e Sá, redigi esta ata. São Paulo, onze de maio
de dois mil e dezessete.
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