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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 13 de agosto de 2021, às 10.30 horas por
meio do sistema meet.

 Aos trece dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um reuniram-se para a reunião ordi -
nária de colegiado do curso de Ciência Política e Sociologia da UNILA as pessoas a seguir:
Joao Roberto Barros II, Maira Machado Bichir, Victoria Inés Darling, Élen Schneider, Lucima-
ra Reis, Marcelino Lisboa, Rogério Gimenes Giugliano, Fernando Correa Prado e Flavio Gai-
tán. A reunião ocorreu virtualmente pelo software meet.google.com e iniciou às 10.30 com a
seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da reunião do dia 9 de julho de 2021 e da ata da reuni-
ão do dia 26 de julho de 2021. Encaminhamento: aprovado.  2. Processos discentes. 2.1.  
Processo Processo: 23422.013984. Reginaldo Rios solicita aproveitamento de estudos das
disiciplinas: Epistemologia das Ciências Socias, Filosofia da Educação, Filosofia da Educa-
ção II, História Contemporánea, Sociologia Política, Sociologia da Juventude, Teoria dos Mo-
vimentos Sociais. É apresentado parecer emitido pelos profs. Marcelino Teixeira e Flavio
Gaitán. Encaminhamento: aprovado. 2.2. Sara Batista solicita inclusão no rol de optativas
do curso da disciplina Políticas Públicas, do curso APePP. Encaminhamento: aprovado. 3.
Concursos. A coordenação informa que foi publicado o edital PROGEPE/UNILA 139/2021
que abre concurso para vaga de professor efetivo da área Ciência Política, subárea Ciência
Política, com data de inscrição entre 16 de agosto e 17 de outubro de 2021. A banca, decidi-
da em reunião de colegiado, está composta pelas professoras Maíra Bichir e Victoria Darling
e o professor André Kaysel. Quanto à vaga de professor/a subsituto que o curso vem recla-
mando faz dois anos a PROGEPE continuou a negar a abertura de concurso simplificado.
Há um consenso quanto à necessidade de insistir com a PROGEPE. 4. Decisão sobre ado-
ção de diretrizes ou elaboração de regimento do curso. A pedido do prof. Gil Félix foi inseri-
do o tema na pauta. Encaminhamento: O colegiado decide por unanimidade não aprovar as
diretrizes por entender que as normas devem surgir da participação da comunidade acadê-
mica do curso com a participação das três categorias. 5. Informes. 5.1. A profa. Maíra infor-
ma sobre o andamento das reuniões do CIIRI para apovar o regimento do Centro e salienta
a importância da participação da comunidade acadêmica do curso. 5.2. O prof. Flavio Gaitán
informa as datas do proximo semestre e a necessidade de decidir a grade de disciplinas do
curso. 6. Decisão sobre a próxima reunião. Há um debate sobre as próximas reuniões de co-
legiado. Encaminhamento: Convocar a reunião de colegiado para dia 17 de setembro. Sen-
do as 11.59 foi encerrada a reunião. Sem mais, eu Flavio Gaitán lavrei a ata.
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