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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA

CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA

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

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Ciência Política e
Sociologia, realizada no dia 9 de julho de 2021, às 10.30 horas por meio
do sistema meet.

 Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um reuniram-se para a reunião ordinária de colegiado
do curso de Ciência Política e Sociologia da UNILA as pessoas a seguir: Joao Roberto  Barros II, Maira Ma-
chado Bichir, Victoria Inés Darling, Rogério Giugliano, Élen Schneider, Lucimara Reis, Maria Eduarda
Balbino, Mario Torres, Idete Teles, Gil Félix e Flavio Gaitán. A reunião ocorreu virtualmente pelo
software  meet.google.com  e  iniciou  às  10.30.  1. Processos  discentes.  1.1.   Processo
23422.009706/2021-62, Orlando Bellei  Neto, inclusão do rol de optativas das disciplinas FIL0015,
Descolonização epistêmica e FIL0070, Pensamento dos povos indígenas. Encaminhamento: aprova-
do.  1.2. Processo 23422.010075/2021-90, Daniel Félix Barrera pedido de reconhecimento de optativa
da disciplina Economia Básica. Obs: pedido não necessário, dado que de acordo ao PPC as disciplinas
do curso de Economia são consideradas optativas do curso. Encaminhamento: aprovado. 1.3. Proces-
so 23422.013984, Reginaldo Rios. Aproveitamento de estudos, disiciplinas: Epistemologia das Ciên-
cias Socias, Filosofia da Educação, Filosofia da Educação II, História Contemporánea, Sociologia Po-
lítica, Sociologia da Juventude, Teoria dos Movimentos Sociais. . Encaminhamento: O processo será
tratado na próxima reunião. Obs: o professor Gil solicou que todos os pontos de pauta devem ser sem-
pre apresentados e enviados com os respectivos documentos com antecedência para os membros de
colegiado e comunidade acadêmica do curso, resguardados/omitidos os dados pessoais. A coordenação
respondeu que envia o número de processo, como é de praxe no curso.  2. Aprovação dos planos de
ensino. Encaminhamento: Convocar reunião extraordinária para tal fin. Obs: Na votação, o prof. Gil
defendeu que a reunião extraordinária também trate as diretrizes de ensino, pesquisa e extensão, alem
da pauta formal dos planos de ensino.  3. Discussão sobre regimento ou diretrizes. Encaminhamento:
Será tratado em próxima reunião. 4. Orçamento do CIRII. Há uma apresentação por parte da prof. Ma-
íra sobre a necesidade de deliberar sobre os recursos do Centro. Várias falas são em favor de direcio-
nar os recursos a bolsas para discentes. Salienta-se que, até o momento, ha dificuldades legais para que
o Instituto publique editais. A prof. Maíra informa que há um processo no Consuni para resolver esse
entrave. Algumas falam criticam o formalismo dos editais como assim também os critérios de seleção
de bolsistas. O Colegiado apoia a necessidade de solucionar esse problema de maneira urgente de
modo de poder implementar bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Encaminhamentos: E1. Convocar
à comunidade para deliberar sobre os recursos. E2. Pedir à Prae um formato de edital orientado a dis-
centes em situação de vulnerabilidade socio-econômica. E3. Pedir à representação estudiantil fazer um
levantamento entre as e os estudantes do curso. 4. NDE. As professoras Victoria e Lucimara informam
sobre a realização da primeira reunião do NDE realizada em 9 de julho. Os temas tratados foram: 1.
Mudança do turno do curso. 2. Curricularização da extensão. 3. Mudança no cálculos das horas com-
plementares.  4. Inclusão de novos cursos do ILAESP como optativas afins. Houve vários posiciona-
mentos sobre a mudança do turno do curso. Encaminhamento:   Solicitar à representação estudiantil
fazer um levanamento entre os estudantes para conhecer a sua posição sobre a mudança do turno do
curso. Houve um debate sobre a inclusão de optativas de cursos do ILAESP não contemplados no
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PCC. Obs: O prof. Gil propõe que, além de inserir os cursos externos é necessário que se requeira que
os demais cursos novos ou afins também faççam o mesmo com os cursos oferecidos por CPS. Enca-
minhamento: Manifestar o apóio a incluir os cursos do ILAESP que não estão contemplados atual-
mente no PCC do curso (Administração Pública e Políticas Públicas, Desenvolvimento Rural, Serviço
Social). 5. Informes. 5.1. A profa. Maíra informa sobre a reunião do CIIRI para apovar o regimento do
curso e salienta a importância da participação da comunidade acadêmica do curso. 5.2. O prof. Gil in-
forme sobre o III Seminário Trabalho e Trablhadores e sobre o lançamento do libro “O caminho do
Mundo”, editado pela Editora da Universidade Federal Fluminense.  5.3. O professor Gil solicita dar
encaminhamento  discussão sobre as diretrizes para o curso apresentadas por ele e solicita a inclusão
de ponto de pauta para decidir sobre a matéria.  Encaminhamento: Incluir como punto de pauta em
reunião ordinária a discussão sobre diretrizes ou regimento. 5.4. O professor Gil informa sobre o pro-
cesso de criação de novos cursos de pós graduação e salienta a importância do processo de construção
de programa de pós graduação do curso. 5.5. O professor Gil informa a respeito das atividades da co-
missão de pesquisa e pós graduação e da crítica das entidades científicas às políticas do atual governo
federal a respeito do calntdário de apresentação dos novos cursos de graduação.  6. Decisão sobre a
próxima reunião. Há um debate sobre as próximas reuniões de colegiado. Encaminhamento: Convo-
car a reunião de colegiado extraordinária com pauta única de aprovação dos planos de ensino para dia
26 de julho, 10.30 hs. Convocar reunião ordinária de colegiado de mês de agosto dia 12 de agosto.
Sendo as 12.03 foi encerrada a reunião. Sem mais, eu Flavio Gaitán lavrei a ata.
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