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I. Discussão preliminar: Atas do Curso CPS

1.  Debateu-se  os  recentes  acontecimentos  referentes  as  dificuldades  enfrentadas  pelo  curso  e  pelo
servidor técnico-administrativo para escritura das atas referentes às reuniões de colegiado de curso.

[Deliberação] 

O colegiado decide, por unanimidade: elaborar atas mais sucintas, incluindo apenas o tema e os
encaminhamentos, tal como solicitado em correio institucional da Diretoria do ILAESP. 

II. Informes: 

1. Prof. Rogério fala sobre a visita do MEC. O processo está parado e sem previsão de data de visita. São
mencionados dois pontos fundamentais: nomeação de colegiado e a chamada de uma reunião do NDE
sobre os horários. 

2. Foi informado sobre os problemas de assédio que aconteceram com discentes da turma do primeiro
semestre de 2019 por parte de dois estudantes. Solicita-se uma tomada de posição do colegiado. 

[Deliberações]

O colegiado delibera por unanimidade:

a. elaborar, a partir do envio à coordenação de curso dos relatos das alunas e docentes envolvidas,
um documento em nome do curso de CPS e pedir uma reunião com o reitor para tratar do assunto;



b. caso a situação não seja resolvida, os professores e as professoras do curso, resolvem não entrar
em sala de aula como medida de protesto;

c. oferecer às alunas envolvidas a possibilidade de atividades de recuperação e abono de faltas, caso
as estudantes agredidas decidam voltar ao curso., e

d. o coordenador e o diretor do Instituto deverão realizar uma reunião com os estudantes acusados
de assédio.

III. Horários das disciplinas segundo semestre de 2019.

1. O prof. Rogério informa sobre problemas de salas e horários de disciplinas obrigatórias do curso. 

[Deliberação]

O colegiado decide, por unanimidade: insistir com a PROGRAD sobre a importância de não ministrar
aulas no período de 12h40 às 14h20, por ser problemático em termos acadêmicos.

2. A prof. Victoria sugere avançar em modificar o horário do curso a integral. O TAE Rómulo informa qual o
mecanismo formal para avançar com um recurso contestando a decisão da PROGRAD. 

IV. Permuta entre a prof. Lucimara Reis e o prof. Juan Agulló.

1. O prof. Rogério informa, a pedido do prof. Juan Agulló, que a sua saída já foi aprovada pelo colegiado em
reunião anterior.

2. A prof. Maíra informa sobre o processo anterior, que viabilizou a permuta entre os profs. Marcelino T.
Lisboa e Lucas Mesquita, que foi votado em colegiado. 

[Deliberação]

O colegiado decide, por unanimidade: deixar para a próxima reunião a deliberação sobre a permuta,
respeitando o procedimento já  adotado em casos  anteriores  de  circular  previamente o projeto
encaminhado pela professora Lucimara Reis. 

V. A proposta de pós-graduação relacionada ao curso.

1. Foi debatido pelos presentes a importância e as dificuldades para construir e apresentar um projeto de
pós-graduação para o curso de CPS.

2. O colegiado também discutiu a deficiências das disciplinas obrigatórios estrutura curricular do atual PPC.

3. A prof. Maíra, com a conformidade do coletivo, insiste na necessidade de avançar na aprovação do
regimento do curso. 

[Deliberação]



O colegiado decide por unanimidade: convocar, no começo do segundo semestre, uma assembléia
para discutir os tópicos com toda a comunidade do curso.

VI. Sobre pedidos de inclusão ou retirada falas em atas de colegiado.

[Deliberação]

O colegiado decide por unanimidade: reafirmar a decisão que tomou em reunião passada de não
retirar depoimentos registrados em ata - a não ser em casos excepcionais. A ata é um registro de
fatos e a retirada de elementos desse registro só poderá ser feita mediante de justificativa cabível.

O colegiado decide, por unanimidade: não permitir a inclusão a posteriori de registros nas atas. A
ata é um registro de fatos e a inclusão de novos elementos só será realizada em casos excepcionais
e  mediante  aprovação  do  colegiado,  com  base  em  justificativa  apresentada  pelas  partes
interessadas. As atas dos dias 17 de abril de 2019 e 07 de maio de 2019 foram aprovadas sem a
inclusão de destaques. 

A presente ata foi lavrada pelo docente Flávio Alfredo Gaitán e revisada pelo coordenador Rogério Gimenes
Giugliano que assinam essa ata.


