
ATA DA REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA 1 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um reuniram-se para a reunião 2 

do colegiado do curso de Ciência Política e Sociologia da UNILA as pessoas a seguir 3 

relacionadas: Dayana Katherine Ochoa Baracaldo, Elen Cristiane Schneider, Eliane do 4 

Prado Rodrigues, Evander Ruthieri Saturno Da Silva, Fernando Correa Prado, Flavio 5 

Alfredo Gaitan, Gabrieli Mendes Da Silva, Giovanna Stefanello, Joao Roberto Barros II, 6 

Livia Pelzl Bittencourt Zanatta, Maira Machado Bichir, Marcelino Teixeira Lisboa, 7 

Milagros Yessenia Calcina Cama, Orlando Bellei Neto, Robert Luciano Assolari Euzebio, 8 

Vanessa Camila Mancino, Viviana Maryoli Hinojoza Caceres e Victoria Ines Darling. A 9 

reunião ocorreu virtualmente no endereço meet.google.com/kob-trta-fpv e iniciou às 10 

16h30. Pauta: 1. Calendário de reuniões de 2021 (reconsideração do calendário 11 

enviado): discutiu-se que as reuniões devem permitir a participação do maior número 12 

de pessoas possível. Encaminhamento: decidiu-se que as datas vão variar de acordo 13 

com a disponibilidade para que todos possam participar do maior número de reuniões. 14 

2. Autorização dos planos de ensino: a coordenação solicitou o posicionamento em 15 

relação aos planos de ensino do presente semestre. Encaminhamento: todos os planos 16 

de ensino foram aprovados por unanimidade pelos presentes. 3. Pedido de 17 

equivalências de disciplinas e quebra de requisitos: 3.1 Processo 23422.002779/2020-18 

21: Elisa Costa solicita a equivalência automática de disciplina Sociologia do Mundo 19 

Rural 3.2 Giovanna Stefanello solicita equivalência entre as disciplinas HIS0010 e 20 

HIL0042 3.3 Maria Moschkowich de Oliveira solicita atualizar plano de estudos de 21 

mobilidade acadêmica: Drogas y Sociedad por CPS0042 Saúde e Sociedade; Ideologías 22 

Políticas por CPS0048 Instituições Políticas e Sistemas de governo; Género y Política 23 

CPS0039 por Género e Feminismo; 3.4 Processo 23422.006464/2019-11: Vanessa 24 

Camila Mancino solicita aproveitamento das disciplinas Direito Internacional Público 25 

(RI008), Economia Política (ECO068), Introdução ao Direito (RI0010), Direito financeiro 26 

e tributário (ADM0145), Direito administrativo (ADM0138). Encaminhamento: as 27 

solicitações de Elisa Costa, Giovanna Stefanello e Maria Moschkowich de Oliveira foram 28 

aprovadas pelo colegiado. O processo de Vanessa Mancino será analisado por comissão 29 

formada por Marcelino Lisboa e Flávio Gaitán. 4. NDE e reforma do PPC: discutiu-se a 30 

necessidade de recomposição dos membros do NDE. Encaminhamento: decidiu-se por 31 

realizar uma reunião aberta do NDE para tratar do tema no dia 15/03/2021 às 18h15. A 32 

professora Elen informou que realizará a convocatória oficial da reunião. 5. Regimento 33 

do Curso: A coordenação do curso informou que é necessário levar adiante a formulação 34 

do regimento do curso, entre outras coisas, para dar respaldo às ações da coordenação. 35 

A coordenação do curso informou que é necessário levar adiante a formulação do 36 

regimento do curso, entre outras coisas, para dar respaldo às ações da coordenação. 37 

Depois do debate sobre a necessidade de deliberar sobre as diretrizes propostas pelo 38 

professor Gil sugeriu-se a retomada de assembleias para tratar do tema. 39 

Encaminhamento: a coordenação informou que serão colocadas em pauta na próxima 40 

reunião de colegiado, tanto as diretrizes como a proposta de pós graduação. 6. 41 

Informes, agradecimentos e outros temas: 6.1 A coordenação expressou, em nome do 42 

curso, agradecimento ao professor Rogerio por dispor-se a ministrar a disciplina de 43 

Epistemologia, às professoras Elen e Maíra e aos professores João e Flávio por disporem-44 

se a ministrar a disciplina de Formulação de Projetos e ao professor Micael por ministrar 45 

FAL. Dessa forma, nenhuma disciplina do curso ficará sem ser ofertada nesse semestre. 46 

6.2 Concursos: a coordenação informou que o ex-coordenador Rogerio enviou em 2020 47 



um pedido para realizar concursos para docentes efetivos e substitutos, mas a PROGRAD 48 

rejeitou. A atual coordenação fará novamente a solicitação de concurso para professor 49 

substituto e para efetivo. 6.3 Foi relembrada na reunião a situação vivenciada por várias 50 

estudantes do curso que tiveram problemas com um estudante em 2019, assunto que 51 

foi pauta de reuniões naquele ano. O estudante está participando das aulas novamente 52 

e havendo novamente situações de desconforto, seja de docentes ou de discentes, o 53 

tema será novamente levantado para ser discutido e devidamente tratado. Decidiu-se 54 

também por unanimidade no colegiado para que a coordenação solicitará ao CEEGED o 55 

acompanhamento das discentes e docentes a respeito do caso, para que sejam evitadas 56 

situações como as ocorridas anteriormente. Essa ata seguirá anexa à solicitação que será 57 

realizada ao CEEGED. 6.4 Decidiu-se que a partir da próxima reunião, as pessoas deverão 58 

solicitar a participação na sala on line com seu nome completo e não com codinomes. 59 

Caso o moderador da sala on line não consiga identificar o solicitante, poderá negar o 60 

acesso à reunião. 6.5 Discutiu a necessidade de elaboração de um protocolo de 61 

convivência que trate de práticas que gerem um ambiente saudável e respeitoso, no 62 

curso e no CIRII para que se fortaleça essa questão dentro do ILAESP. Decidiu-se que na 63 

próxima reunião do colegiado será discutido o tema da Política de Equidade e 64 

Diversidade de Gênero no curso e que antes da reunião o curso e o CIRII se reunirão com 65 

o CEGEED para verificar todas as normativas existentes na Unila sobre o tema. 6.6 A 66 

coordenação do curso sugeriu que sejam colocadas no site do curso as informações 67 

sobre os grupos de pesquisa aos quais os docentes estão vinculados. 7. Adendos à ata 68 

da reunião de 18/02/2021 - na linha 26, onde se lê “relação essas”, leia-se “relação a 69 

essas”; na linha 35, onde se lê “coordenação do curso”, leia-se “presidência do NDE”; na 70 

linha 36, onde se lê “relativas ao TCC”, leia-se “relativas ao TCC e às disciplinas de 71 

introdução à Ciência Política e Introdução à Sociologia”; na linha 44, onde se lê “a 72 

professora Maíra”, leia-se “a coordenação do CIRII”. 8. Ata da reunião: foi informado 73 

que após redigida a ata será enviada aos e-mails de todos os presentes para conferência, 74 

podendo ser enviadas observações por dois dias úteis após o envio e após esse período 75 

a ata será inserida no SIPAC para as assinaturas. Próxima reunião: ocorrerá no dia 05 de 76 

abril às 16h30. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 18h10 e eu, Marcelino 77 

Teixeira Lisboa, lavrei a presente ata. 78 


