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 Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um reuniram-se para a reunião ordinária de colegiado 1 

do mês de abril do curso de Ciência Política e Sociologia da UNILA as pessoas a seguir: Joao Roberto Barros 2 

II, Maíra Machado Bichir, Robert Luciano Euzebio, Claudia Nascimento,Victoria Inés Darling, Marcos 3 

de Jesús Oliveira, Flavio Gaitán. A reunião ocorreu virtualmente pelo software meet.google.com e 4 

iniciou às 16h30. Pauta: 1. Processos discentes. 1.1 Orlando Bellei Neto Solicitação equivalência da 5 
disciplina HIL0042 por HIS0042. Encaminhamento: solicitação aprovada. 1.2. Reginaldo Rios solici-6 

ta reconhecimento de disciplinas curadas em outra universidade. Há uma breve discussão sobre quais 7 
disciplinas podem ser reconhecidas. Encaminhamento: O prof. Flavio, responsável por fazer o pare-8 

cer, solicita incluir o tema na próxima reunião. 2. Composição do NDE. Foi eleita a composição do 9 
NDE com as/os seguintes membros: Fernando Prado, Lucimara Reis (Vicepresidenta), Flavio Gaitán 10 

(presidente), Marcos de Jesus Oliveira, Victoria Darling (secretaria) e Rogério Giugliano. 3. Regimen-11 

to do Curso. Houve uma discussão sobre diferentes assembleias que aconteceram, com participação 12 
de discentes, docentes e TAEs. Também foram recuperadas experiências de outros cursos. E o 13 

processo que está acontecendo atualmente no Ilaesp para a redação do regimento do consuni. Encami-14 
nhamento: Após deliberação, o colegiado decide pautar o tema em reunião extraordinária, recuperan-15 
do os esforços feitos no passado por docentes, discentes e TAEs em várias assembleias. O coordenador 16 

fica responsável por fazer uma busca de outros modelos de regimentos de cursos da Unila. 4. Política 17 
de equidade de gênero. Dando seguimento aos encaminhamentos da reunião ordinária do colegiado 18 
do dia 5 de abril, a prof. Maíra informa sobre as reuniões para conformar uma Comissão para constru-19 

ção de um protocolo de equidade de gênero e diversidade do instituto, a qual será pauta da próxima 20 

reunião ordinária do CONSUNI. O prof. Flavio informa que, como foi decidido nessa reunião de cole-21 
giado, foi enviado um memorandum à Ouvidoria da Unila solicitando informação sobre as medidas 22 
concretas que a Unila adota em casos de assédio. Encaminhamentos: O tema será tratado em próxi-23 

mas reuniões, dada a importância. Também no momento da redação do regimento. 5.  Proposta de 24 
criação de proposta de pós-graduação do curso. A coordenação informa que foi compartilhado um 25 

drive que recupera todos os esforços feitos no passado para conformar um programa de pós-graduação 26 
do curso. Há uma deliberação sobre as portarias de nomeação da comissão, no sentido que estariam 27 
com o prazo de duração extinto. Também há posicionamento dos profs. Flavio e Maíra, que integra-28 
vam a comissão, que expressam não ter interesse em continuar compondo a mesma. Nenhum dos par-29 
ticipantes expressou interesse em compor a comissão. Encaminhamento: Pautar o tema na próxima 30 
reunião de colegiado, de modo de decidir a formalização ou não de nova comissão.   6. Informes, 31 
agradecimentos e outros 40 temas: 6.1. A coordenação informa sobre reunião com a divisão de con-32 
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curso para dar andamento aos pedidos de concursos para contratação de prof. Substituto e prof. Titular. 33 
Sobre a vaga de titular, foi informado que devem passar seis meses entre a data de publicação do con-34 
curso e a sua data de realização. Sendo assim, a estimativa é que o/a professor/a  poderia ser contrata-35 
do no primeiro semestre de 2022, desde que a publicação do concurso aconteça até junho. Sobre a va-36 

ga de substituto, foi informado que o curso não tem direito a contratação, por motivos formais que tem 37 
a ver com os prazos. Sobre o particular há uma discussão no sentido de reclamar à administração o 38 
direito de contar com um/a professor/a substituto/a. Encaminhamento: Reclamar à administração uma 39 

solução, de modo a poder contar com professor/a substituto/a. 6.2. Paula e Robert, em representação 40 
da categoria discente, expõem sobre a iniciativa CPS Debate. Trata-se de organizar uma vez por mês 41 
um debate com professores, discentes e TAEs do curso, sobre temas que sejam trabalhados pela nossa 42 
comunidade acadêmica. Encaminhamento: Os estudantes vão enviar um convite formal, de modo a 43 

avançar em um calendário. 6.3. Reunião para a criação de um NIPPEI do Instituto. A prof. Maíra in-44 
forma sobre a reunião que foi realizada dia 04 de maio para avançar em um núcleo de apoio aos dis-45 

centes como já tem o ILAACH. 6.4. Discussão sobre o próximo semestre. Encaminhamento: A próxi-46 
ma reunião será dia 31 de maio, de modo a poder fazer a distribuição de disciplinas. A representação 47 
discente vai fazer uma consulta às/aos estudantes para ver qual a demanda de disciplinas do curso. 48 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/05/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº Ata maio/2021 - CCPS (10.01.06.02.04.04.02) Serviço Público 
Federal 

(Nº do Documento: 1) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 23/05/2021 20:11 )
FLAVIO ALFREDO GAITAN

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CCPS (10.01.06.02.04.04.02)

Matrícula: 2102738

 (Assinado digitalmente em 24/05/2021 10:14 )
JOAO ROBERTO BARROS II

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1994998

 (Assinado digitalmente em 25/05/2021 10:37 )
MAIRA MACHADO BICHIR

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 2268819

 (Assinado digitalmente em 24/05/2021 11:18 )
MARCOS DE JESUS OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1155764

 (Assinado digitalmente em 27/05/2021 12:23 )
VICTORIA INES DARLING

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 2889769

 (Assinado digitalmente em 26/05/2021 22:13 )
CLAUDIA ALVES DO NASCIMENTO

DISCENTE

Matrícula: 2020101010004480

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sig.unila.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de 1 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 23/05/2021

verificação: 110053ba7f

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

