Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Sociais
Departamento de Sociologia
Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Brasília, 01 de agosto de 2018,
No emprego das suas atribuições legais, como coordenador, resolve-se –
calcado na aprovação do tema por consenso obtido junto pleno de integrantes do
Colegiado do Departamento de Sociologia, em reunião realizada no último dia 04 de
julho de 2018, instituir o Colegiado de Curso da Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade de Brasília.
São membros natos deste Colegiado todos os(as) professores(as)
(permanentes e colaboradores) em atuação no PPGSOL.
Definem-se como funções deste fórum:
a) Estabelecer as normatizações gerais desta pós-graduação, em
observância às diretrizes do MEC, da CAPES e da UnB;
b) Deliberar acerca de diretrizes curriculares tanto dos cursos de mestrado e
de doutorado oferecidos por este programa;
c) Definir os critérios de credenciamento de docentes a serem recrutados
para o quadro do programa;
d) Deliberar a respeito de quaisquer temas admitidos como estratégico (à
luz das considerações dos membros do pleno do próprio Colegiado) para
o PPGSOL.
Este Colegiado se reunirá uma vez a cada semestre ou em situação
extraordinária, segundo convocação da Comissão de Pós-Graduação do PPGSOL. As
reuniões serão presididas pelo(a) coordenador(a) do PPGSOL , ou por um(a)
representante por ele(a) indicado, quando da sua ausência. Cabendo observar que
este(a) representante deverá ser um dos membros da mesma Comissão de PósGraduação.
A Comissão de Pós-Graduação é composta pelo (a) coordenador(a), mais o
(a) vice-coordenador(a), o(a) chefe de departamento de Sociologia da UnB, o(a)
representante do corpo docente, o(a) mais recente coordenador(a) anterior, os
dois representantes do corpo discente, além dos(as) representantes das linhas de
pesquisa do PPGSOL.
As funções atribuídas à Comissão de Pós-Graduação dizem respeito à
deliberação sobre assuntos relativos à operacionalidade acadêmica e administrativa
do PPGSOL, à exceção dos temas acima supracitados, que estão à cargo do
Colegiado do PPGSOL. As reuniões da Comissão de Pós-Graduação serão mensais.
Sem mais acrescentar,

Edson Farias
Coordenador do PPGSOL/UnB

