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MINISTÊRIO E)A EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA DA UNILA.

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIAD() DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E

SOCIOLOGIA

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de Ciência Politica e

Sociologia, realizada no dia 14 de setembro de 2018, às 9 horas e 40

minutos, na sala de reuniões do ILAESP, nas adjacências do PTI.

I As 9 horas e 40 minutos, de 14 de setembro de 2018, reuniram-se na sala de reuniões do

2 ILAESP, nas adjacências do PTI, o(a)s professore(a)s, técnicos-administrativos em educação e

3 discentes do Curso de Ciência Política e Sociologia (CPS), do Instituto Latino-Americano de

4 Economia, Sociedade e Politica (ILAESP). Estiveram presentes na reunião a coordenadora do

S curso Maira Bichir, o(a)s professores(a)s Rogério Giugliano, Lucas Ribeiro Mesquita. Manha

6 Severo, Elen Schneider, Victoria Darling o(a)s representantes discentes. Nathalia Ortega, Elisa

7 Silva, Andrés Ricardo, a discente Marina Moreira, o servidor TAE, Romulo Piconi, e eu, servidor

8 do apoio e redator desta ata, Jonatas Camargo Na sequência, a coordenadora submeteu à

9 apreciação os informes, e, em seguida, as propostas de pauta progressivamente enumeradas.

I O

11 INFORMES

12 a) Renovação do contrato da professora Elena Schuck: A coordenadora Maíra informou que o

13 contrato da professora Elena Schuck foi renovado pela PROGEPE até dezembro do presente ano.

14 b) Semana Acadêmica: Segundo a coordenadora Maira, todas as passagens do(a)s

15 convidados(a)s da semana acadêmica já foram compradas, e a programação oficial do evento

16 está sendo finalizada. Em breve, a programação será divulgada aos discentes, docentes e ao

17 departamento de comunicação da UNILA.

18 C) Edital de transferência e aproveitamento de diplomas: Até 15 de outubro encontra-se aberto

1 o edital para transferência e aproveitamento de estudos no sitio eletrônico da UNILA.

20 d) Evento de Relações Internacionais e Integração: O professor Lucas Mesquita informou que

21 entre os dias 27 e 28 de setembro será realizado na UNILA o Encontro da Associação Brasileira

22 de Relações Internacionais e convidou todo(a)s que tiverem interesse em participar.
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Sr.

24 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do colegiado de curso de Ciência Política e

25 Sociologia de 16 de agosto de 2018: Com os devidos adendos solicitados, a ata da reunião

26 anterior foi aprovada de forma unânime pelo colegiado.

27 2) Solicitação de permuta área/curso professor Lucas Mesquita e Marcelino Lisboa: A

2 coordenadora Maira informou que o professor Marcelino não pôde estar presente na reunião, em

29 razão de sua participação em congresso fora do país. O professor Lucas Mesquita reiterou aos/às

30 presentes a sua intenção de realizar a permuta com o professor Marcelino Lisboa, enfatizando

31 que a formação acadêmica do docente é adequada às necessidades do curso e agradeceu o

32 empenho de todo(a)s o(a)s envolvidos no processo. A professora Maira recuperou o plano de

33 atuação encaminhado pelo professor Marcelino Lisboa, afirmando que suas propostas de ensino e

34 pesquisa podem contribuir com o campo de Ciência Política. O professor Rogério Giugliano

35 saudou a coordenação e vice-coordenação, na figura das professoras Maira e Juliana, por

36 conseguirem resolver essa situação da melhor maneira possível. O colegiado aprovou por

37 unanimidade a solicitação de permuta de área/curso entre os professores Lucas Mesquita e

38 Marcelino Lisboa.

39 3) Solicitação discente Emmanuel Samuel para que a disciplina História da Educação

40 (F1L0009) passe a constar no rol de optativas do curso de Ciência Política e Sociologia: O

41 colegiado aprovou de forma unânime a solicitação de inclusão da disciplina F1L0009 - História da

42 Educação no rol de optativas do curso

43 4) Solicitação discente Elisa da Costa Silva para que a disciplina Filosofia da Educação

44 (F1L0004) passe a constar no rol de optativas do curso de Ciência Política e Sociologia: O

45 colegiado aprovou de forma unânime a solicitação de inclusão da disciplina F1L0004 - Filosofia da

46 Educação no rol de optativas do curso

47 5) Solicitação equivalência interna entre os componentes curriculares GE00047 e CPS 0081

48 - Geografia política, geopolítica, território e poder pelo discente Emmanuel Samuel:

49 Considerando as normativas internas da PROGRAD. o colegiado montou uma banca com o

50 professor Marcelino Lisboa e a professora Elen Schneider para analisar e emitir um parecer

51 didático-pedagógico a respeito da solicitação de equivalência interna entre os componentes

52 curriculares GE00047 e CPS 0081

53 6) Ações do curso de CPS na 1 Mostra de Cursos da UNILA: A professora Maíra encaminhou

54 por e-mail aos/às docentes e discentes do curso a programação da 1a Mostra de Cursos da

55 UNILA. que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de outubro, no campus JU, no qual cada curso terá um
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56 stand com banners e panfletos com informações do curso. A proposta do evento é apresentar e

57 divulgar os cursos da UNILA à comunidade externa, sobretudo aos/às estudantes de ensino

58 médio da região de Foz do lguaçu, bem como de Ciudad del Este e Puerto lguazu. Considerando

59 que o evento ocorrerá das 09h às 21h do dia 18 e, das 09h às 12h, no dia 19, propôs-se um

60 sistema de alternância de docentes e discentes para os distintos turnos. A professora Maíra Bichir

61 se dispôs a colaborar na quinta-feira de manhã, as professoras Elen Schneider e Victoria Darling,

62 na quinta-feira pela tarde, o professor Rogério Giugliano, na quinta no período da noite. A

63 coordenação consultará o(a)s demais docentes do curso sobre a disponibilidade de participarem

64 do evento. O(a)s estudantes disseram que enviarão, posteriormente, as indicações do(a)s

65 discentes que poderão colaborar com o evento.

66 7) Calendário de reuniões do colegiado: O colegiado agendou para o dia 26 de outubro (sexta -

67 feira) a próxima reunião do colegiado. Sem mais, eu, Jonatas Camargo, junto com a coordenadora

68 Maíra Bichir, lavramos esta ata, que, se aprovada, será assinada pelo(a)s participantes desta

69 reunião. Foz do iguaçu, 14 de setembro de 2018.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA POLíTICA E SOCIOLOGIA DA UNILA.

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E

SOCIOLOGIA

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de Ciência Política e

Sociologia, realizada no dia 14 de setembro de 2018, às 9 horas e 40

minutos, na sala de reuniões do ILAESP, nas adjacências do PTI.

I As 9 horas e 40 minutos, de 14 de setembro de 2018, reuniram-se na sala de reuniões do

2 ILAESP, nas adjacências do PTI, o(a)s professore(a)s, técnicos-administrativos em educação e

3 discentes do Curso de Ciência Política e Sociologia (CPS), do Instituto Latino-Americano de

4 Economia, Sociedade e Política (ILAESP). Estiveram presentes na reunião a coordenadora do

5 curso Maíra Bichir, o(a)s professores(a)s Rogério Giugliano, Lucas Ribeiro Mesquita, Marília

6 Severo, Elen Schneider, Victoria Darling; o(a)s representantes discentes, Nathalia Ortega, Elisa

7 Silva, Andrés Ricardo, a discente Marina Moreira, o servidor TAE, Romulo Piconi, e eu, servidor

8 do apoio e redator desta ata, Jonatas Camargo. Na sequência, a coordenadora submeteu à

9 apreciação os informes, e, em seguida, as propostas de pauta progressivamente enumeradas.

10

11 INFORMES

12 a) Renovação do contrato da professora Elena Schuck: A coordenadora Maira informou que o

13 contrato da professora Elena Schuck foi renovado pela PROGEPE até dezembro do presente ano.

14 b) Semana Acadêmica: Segundo a coordenadora Maíra, todas as passagens do(a)s

115 convidados(a)s da semana acadêmica já foram compradas, e a programação oficial do evento

16 está sendo finalizada. Em breve, a programação será divulgada aos discentes, docentes e ao

17 departamento de comunicação da UNI LA.

18 C) Edital de transferência e aproveitamento de diplomas: Até 15 de outubro encontra-se aberto

1.9 o edital para transferência e aproveitamento de estudos no sítio eletrônico da UNILA.

20 d) Evento de Relações Internacionais e Integração: O professor Lucas Mesquita informou que

21 entre os dias 27 e 28 de setembro será realizado na UNILA o Encontro da Associação Brasileira

22 de Relações Internacionais e convidou todo(a)s que tiverem interesse em participar.

23 Pautas:



24 1) Aprovação da ata da reunião ordinária do colegiado de curso de Ciência Política e

25 Sociologia de 16 de agosto de 2018: Com os devidos adendos solicitados, a ata da reunião

26 anterior foi aprovada de forma unânime pelo colegiado.

27 2) Solicitação de permuta área/curso professor Lucas Mesquita e Marcelino Lisboa: A

28 coordenadora Maíra informou que o professor Marcelino não pôde estar presente na reunião, em

29 razão de sua participação em congresso fora do país O professor Lucas Mesquita reiterou aos/às

30 presentes a sua intenção de realizar a permuta com o professor Marcelino Lisboa, enfatizando

31 que a formação acadêmica do docente é adequada às necessidades do curso e agradeceu o

32 empenho de todo(a)s o(a)s envolvidos no processo. A professora Maíra recuperou o plano de

33 atuação encaminhado pelo professor Marcelino Lisboa, afirmando que suas propostas de ensino e

34 pesquisa podem contribuir com o campo de Ciência Politica O professor Rogério Giugliano

35 saudou a coordenação e vice-coordenação, na figura das professoras Maíra e Juliana. por

36 conseguirem resolver essa situação da melhor maneira possível. O colegiado aprovou por

37 unanimidade a solicitação de permuta de área/curso entre os professores Lucas Mesquita e

38 Marcelino Lisboa.

39 3) Solicitação discente Emmanuel Samuel para que a disciplina História da Educação

40 (F1L0009) passe a constar no rol de optativas do curso de Ciência Política e Sociologia: O

41 colegiado aprovou de forma unânime a solicitação de inclusão da disciplina FIL0009 - História da

42 Educação no rol de optativas do curso

43 4) Solicitação discente Elisa da Costa Silva para que a disciplina Filosofia da Educação

44 (FlL0004) passe a constar no rol de optativas do curso de Ciência Política e Sociologia: O

45 colegiado aprovou de forma unânime a solicitação de inclusão da disciplina FIL0004 - Filosofia da

46 Educação no rol de optativas do curso

47 5) Solicitação equivalência interna entre os componentes curriculares GE00047 e CPS 0081

48 - Geografia política, geopolitica, território e poder pelo discente Emmanuel Samuel:

49 Considerando as normativas internas da PROGRAD, o colegiado montou uma banca com o

50 professor Marcelino Lisboa e a professora Élen Schneider para analisar e emitir um parecer

51 didático-pedagógico a respeito da solicitação de equivalência interna entre os componentes

52 curriculares GE00047 e CPS 0081

53 6) Ações do curso de CPS na 1a Mostra de Cursos da UNILA: A professora Maira encaminhou

54 por e-mail aos/às docentes e discentes do curso a programação da 1a Mostra de Cursos da

55 UNILA, que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de outubro, no campus JU, no qual cada curso terá um
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56 stand com banners e panfletos com informações do curso. A proposta do evento é apresentar e

57 divulgar os cursos da UNILA à comunidade externa, sobretudo aos/às estudantes de ensino

58 médio da região de Foz do lguaçu, bem como de Ciudad dei Este e Puerto iguazu. Considerando

59 que o evento ocorrerá das 09h às 21h do dia 18 e, das 09h às 12h, no dia 19, propôs-se um

60 sistema de alternância de docentes e discentes para os distintos turnos. A professora Maíra Bichir

61 se dispôs a colaborar na quinta-feira de manhã, as professoras Éien Schneider e Victoria Darling,

62 na quinta-feira pela tarde, o professor Rogério Giugiiano, na quinta no período da noite. A

63 coordenação consultará o(a)s demais docentes do curso sobre a disponibilidade de participarem

64 do evento. O(a)s estudantes disseram que enviarão, posteriormente, as indicações do(a)s

65 discentes que poderão colaborar com o evento.

66 7) Calendário de reuniões do cotegiado: O coiegiado agendou para o dia 26 de outubro (sexta-

67 feira) a próxima reunião do colegiado. Sem mais, eu, Jonatas Camargo, junto com a coordenadora

68 Maíra Bichir, lavramos esta ata, que, se aprovada, será assinada peio(a)s participantes desta

69 reunião. Foz do iguaçu, 14 de setembro de 2018.
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