
ATA DA REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA 1 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um reuniram-se para a reunião do 2 
colegiado do curso de Ciência Política e Sociologia da UNILA as pessoas a seguir relacionadas: 3 
Amanda Pereira Alves, Bruna De Almeida Santos, Carmem Panami Do Nascimento, Dayana Paola 4 
Salazar Benalcazar, Dayana Katherine Ochoa Baracaldo, Marcelino Teixeira Lisboa, Elen Cristiane 5 
Schneider, Elis Regina Basso, Eliseu Santana, Eloiza Dos Santos Moura, Ester Vogel Rieger, 6 
Evander Ruthieri Saturno Da Silva, Elian David Barrios Valdez, Fernando Correa Prado, Flavio 7 
Alfredo Gaitan, Gabrieli Mendes Da Silva, Gil Felix, Isabela Ferreira Dos Santos, Jessica De Aquino 8 
Da Silva, Joao Roberto Barros II, Joao Lucas Santos Andrade, Layra Fabian Borba Rodrigues, Lucas 9 
Maia Carmo De Souza, Luis Alberto Mellado Diaz, Maira Machado Bichir, Marcos De Jesus 10 
Oliveira, Nathalia Cortessi Penzzi, Nathalia Carolina Ortega Bravo, Robert Luciano Assolari 11 
Euzebio, Vanessa Camila Mancino, Viviana Maryoli Hinojoza Caceres, Victoria Ines Darling, 12 
Reginaldo Rios De Oliveira, Wellington De Souza Lima, Eliane Do Prado Rodrigues, Kalvyn dos 13 
Santos Arruda, Letícia Soares Ferreira, Talita Kelly Lopes de Azevedo Prado. A reunião ocorreu 14 
virtualmente no endereço meet.google.com/zks-qrsx-yao e iniciou às 10h36. Pauta: 1. 15 
Funcionamento do colegiado durante o período especial: a coordenação do curso informou 16 
que as datas das reuniões considerariam a disponibilidade dos docentes por conta dos horários 17 
de outros compromissos. Definiu-se que as reuniões de colegiado ocorrerão na primeira quinta 18 
feira de cada mês, não havendo um horário fixo. O horário de cada reunião será informado pela 19 
coordenação do curso a cada convocação. 2. Situação das disciplinas (ofertadas, pendentes, 20 
requerimentos) e confirmação da grade: as disciplinas Epistemologia e de Formulação de 21 
Projetos estão sem docentes designados para ministra-las no primeiro semestre de 2021. 22 
Verificou-se a possível disponibilidade de docentes para ministrar a disciplina de forma 23 
individual ou compartilhada. Não houve disponibilidade de docentes. Encaminhamento: a 24 
coordenação solicitou que seja realizado o levantamento das necessidades dos estudantes em 25 
relação essas disciplinas e decidiu-se que o tema será retomado na próxima reunião. 3. Pedido 26 
de equivalências de disciplinas e quebra de requisitos: 3.1 Elisa Costa solicita a inclusão das 27 
disciplinas DSA0040 e SER0077 como optativas 3.2 Giovanna Stefanello solicita equivalência 28 
entre as disciplinas HIS0010 e HIL0042 3.3 Vanessa Mancino solicita aproveitamento de 29 
disciplinas cursadas na UDC 3.4 Gabriel Siqueira Gil solicita quebra de pré-requisito para a 30 
disciplina Formulação de Projetos. Encaminhamento: sobre as equivalências, a quebra de pré-31 
requisito e as disciplinas optativas, a coordenação verificará a situação dos processos e demais 32 
informações junto à PROGRAD e o tema será retomado na próxima reunião. 4. Informe sobre o 33 
NDE: a coordenação do curso informou que a composição do NDE deve ser revista com a 34 
alteração da coordenação do curso. Discutiu-se a importância de enfatizar a mudança do curso 35 
para integral ao invés de vespertino e de reformular as disciplinas e atividades relativas ao TCC. 36 
A professora Élen, atualmente nomeada como presidente do NDE, informou que em reunião 37 
anterior do núcleo houve a definição para mudança da presidência do NDE, em substituição à 38 
professora Élen. A mudança não foi executada até apresente data, então será realizada uma 39 
nova reunião para tratamento desse tema. Definiu-se que areunião do NDE ocorrerá no dia 40 
18/03/2021 às 18h00. 5. Informes gerais:  5.1 professor Gil informou que ocorrerá o III 41 
Seminário Trabalho e Trabalhadores na America Latina e Caribe, com início dia 02 março e 42 
também o lançamento do livro 'Capitalismo e surdez' e disponibilizou os links para ambos os 43 
eventos no chat da reunião. 5.2 A professora Maíra informou sobre a semana acadêmica 44 
integrada entre os cursos integrantes do CIRII e da necessidade de participação dos 45 
componentes do curso. 5.3 o professor Flávio relatou a necessidade de o corpo discente definir 46 
os seus representantes no colegiado 6. Solicitação de pauta futura: o professor Gil solicitou que 47 
sejam pautados nas reuniões seguintes os temas: Diretrizes para ensino, pesquisa e extensão do 48 
curso de CPeS; Projeto de Pós-graduação vinculada à graduação. Nada mais havendo, a reunião 49 
foi encerrada às 12h10 e eu, Marcelino Teixeira Lisboa, lavrei a presente ata. 50 


