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Ata da Reunião da CCP com o Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Aos seis de abril 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,
discente Marcello Stella, Profa. Dra. Paula Marcelino, Prof. Dr. Brasílio João
Sallum, Prof. Dr. Marcos César Alvarez, Prof. Dr. Sedi Hirano, Prof. Dr. Edison
Bertoncelo. O Prof. Marcos Alvarez deu alguns informes na reunião, entre eles
informou que o Relatório CAPES foi enviado pela Plataforma Sucupira e que
aguardam o resultado da avaliação quadrienal. A consulta a todas as informações
do relatório de cada ano do quadriênio é pública, está na Plataforma Sucupira
online. O Prof. Ricardo Mariano salientou que o quórum nas reuniões da CCP com
o Colegiado tem sido baixo nas últimas reuniões e exortou ao Colegiado uma
maior participação. Também foi levantada a questão sobre a apresentação oficial
de novos componentes do Colegiado nestas reuniões. Outro assunto levantado
foi a falta de representantes dos PPGS-USP em instâncias governamentais como a
CAPES. Ordem do Dia: As datas das etapas do processo seletivo 2017 foram
discutidas e serão homologadas em reunião. Outra questão acerca do processo
foi levantada pelo Prof. Sedi Hirano, tratava-se de abrir a possibilidade para
candidatos que ainda não depositaram sua dissertação de mestrado se
inscreverem no processo seletivo do doutorado, pois atualmente isso não é
possível. O Prof. Marcos Alvarez verificará a viabilidade legal e administrativa
desta proposta que foi bem acolhida. Os editais serão novamente discutidos na
reunião posterior a esta e homologados na reunião do mês de junho de 2017. Os
Concursos de Teses e Dissertações de 2017, relativo aos trabalhos de 2016,
receberão a indicação das melhores teses e dissertações selecionadas por duas
bancas deste Colegiado, uma de mestrado e outra de doutorado. A de mestrado
composta pelos seguintes docentes: Profa. Ana Paula Hey, Profa. Maria Helena
Oliva e pelo Prof. Edison Bertoncelo. A banca de doutorado composta pelos
seguintes docentes: Prof. Iram Jácome, Prof. Laurindo Minhoto e Prof. Sedi
Hirano. Foram aceitas quatro indicações de tese e oito indicações de dissertações.
Foi discutida uma questão enviada pela Profa. Nadya Araújo Guimarães acerca da
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possiblidade de alunos da graduação cursarem disciplinas do PPGS, entretanto
não se chegou a um consenso. O credenciamento da Profa. Ana Paula Belém Hey
foi aprovado para orientação de mestrado e de doutorado. A disciplina do Prof.
Nilton Ken Ota foi aprovada, FLS5172 – “Genealogia dos dispositivos intelectuais
de engajamento: maio de 68 e pensamento francês dos anos 1970”. Foram
homologados os exames de qualificação do(a)s seguintes discentes: Germana
Dalberto, Ana Luisa Nakamoto, Andrea Soledad, Ariadne Lima, Cristhiane
Falchetti, Thiago Trindade, Silvio Santos, Ricardo Urquizas, Renata Moreno, Pedro
Pires, Milton Bortoleto, Marcia Vanessa Malcher, José Guirado, Jonas Tomazi,
Felipe Mattos, Fabio Moreira, Diego Tavares e Darlan Barboza. 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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