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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA DA UNILA.

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E
SOCIOLOGIA

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Curso de Ciência Política e
Sociologia, realizada no dia 03 de dezembro de 2018, às 9 horas e 40
minutos, no bloco 3, espaço 4, sala 3, nas adjacências do PTI.

Às 9h e 40 minutos, de 03 de dezembro, reuniram-se na sala do bloco 3, espaço 4, sala 3, nas
adjacências do PTI, o(a)s professore(a)s, técnicos(a)s e discentes do Curso de Ciência Política e
Sociologia (CPS),  do Instituto Latino-Americano de Economia,  Sociedade e Política (ILAESP).
Estiveram presentes  na reunião  a  coordenadora do curso  Maíra  Bichir,  o(a)s  professores(a)s
Rogério  Giugliano,  Marília  Severo,  Élen  Schneider,  Victoria  Darling,  Juliana  Guanais,  Elena
Schuck, Gil Felix,; o discente Gustavo da Silva Teixeira,  o servidor TAE, Rômulo Piconi,  e eu,
servidor do apoio e redator desta ata, Jonatas Camargo. Na sequência, a coordenadora submeteu
à apreciação os informes, e, em seguida, as propostas de pauta progressivamente enumeradas.

INFORMES

a) Solicitação  do  curso  de  Geografia: A Coordenação  de  geografia  solicitou  que  o  curso
ofertasse  a  disciplina  “Teoria  sociológica  clássica”  e  o  docente  José  Renato  se  prontificou  e
ministrará tal disciplina para o curso de geografia.
b) Vagas ociosas: Três processos de aproveitamento de diploma foram aprovados. 
c) Guia do Estudante: O curso de Ciência Política e Sociologia recebeu 4 estrelas na avaliação
guia do estudante da revista Abril.
d) As atas não ficaram prontas:  As atas das últimas reuniões de colegiado ainda não ficaram
prontas, assim que estiverem prontas serão enviadas para aprovação dos membros do colegiado.
e) Eleição de coordenação: A comissão eleitoral afirmou que não será possível realizar a eleição
de coordenação no presente ano e solicitou a inclusão desse ponto em pauta. 
f)  Cineobrero: Quinta-feira,  às 14 horas,  ocorrerá a apresentação do projeto Cine Obrero no
âmbito da Semana Acadêmica de Geografia. 

PAUTAS.

1) Disciplinas de Métodos e técnicas quantitativas de investigação social e Teoria Política e
Sociológica: A professora  Maíra  assumiu  a  disciplina  Teoria  Política  e  Sociológica,  após  a
professora Victoria Darling afirmar que não poderia ofertá-la. A professora Victoria ministrará, em
vez disso, a disciplina de FAL III. A professora Maíra expôs ao colegiado a situação da disciplina
Métodos e Técnicas Quantitativas, tendo em vista a desistência da docente Sílvia Lilian Ferro em
ministrá-la ao curso. Postergou-se a deliberação a respeito da disciplina de Métodos e Técnicas
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Quantitativas para o momento da discussão da próxima pauta. 

2) Renovação contrato professora substituta: A coordenadora Maíra informou que recebeu
uma resposta do colegiado de Ciências econômicas,  sobre a solicitação do curso de Ciência
Política  e  Sociologia  em  aproveitar  a  vaga  de  pós-doutorado  disponível  em  economia,  para
renovar o contrato de uma das professoras substitutas. O coordenador de Economia, professor
Henrique Kawamura, em resposta, argumentou que a solicitação não foi aprovada pelo colegiado,
com a justificativa de que para ocupar esta vaga, seria necessário um professor com formação
específica na área de economia. A professora Maíra continuou, comunicando o colegiado que a
Progepe argumentou que poderia renovar o contrato de uma das professoras substitutas,  até
março de 2019, data em que o professor Flavio Gaitán retorna de seu afastamento para pós-
doutorado, desde que a docente ministrasse uma disciplina de férias. Em relação ao fato gerador
referente à vaga do docente André Kaysel, a Progepe, argumentou que seria possível renovar o
contrato da professora substituta até o segundo semestre de 2019. A professora Marília disse que
não se sentia contemplada com esta proposta, e que o melhor, segundo ela, seria que ambas as
professoras  ministrassem  cursos  de  férias,  e  após  o  término  destes  cursos,  o  colegiado
deliberasse sobre a renovação dos contratos. A professora Elena manifestou seu desconforto e
incômodo  com  toda  a  situação.  A  professora  Élen  afirmou  que  utilizaria  como  critério  de
deliberação a longevidade do contrato e propôs que o curso formalizasse uma moção de repudio
à Progepe, e organizasse uma reunião com a direção do instituto, professore(a)s do curso, e a
Progepe, com o intuito de reforçar a cobrança pela renovação de ambos os contratos até agosto
de 2019.  O professor  Rogério  concordou com a fala  da docente e  igualmente  sugeriu  como
encaminhamento a moção de repudio, ressaltando a importância de que o curso, representado
pelo  diretor  do  Instituto,  conversasse  com  outros  Institutos  (ILAACH  e  ILACVN),  sobre  a
possibilidade de aproveitamento de vagas ociosas de professore(a)s que estão em pós-doutorado.
Considerando a situação de constrangimento por parte de todo(a)s o(a)s presentes a respeito da
deliberação  em  torno  da  renovação  dos  contratos,  a  coordenação  de  curso  sugeriu  que  as
docentes  Marília  e Elena não acompanhassem presencialmente a discussão do colegiado de
curso,  o que foi  acatado por todo(a)s.  Após discussão,  deliberou-se pela utilização do critério
proposto  pela  professora  Élen,  a  longevidade  do  contrato.  Considerando  que  o  contrato  da
professora Marília pode ser renovado até o mês de outubro de 2019, enquanto o da professora
Elena, pode ser renovado até o mês de agosto de 2019, o colegiado aprovou a renovação do
contrato da professora Marília até outubro de 2019 e a renovação do contrato da professora Elena
até março de 2019. O prof. Gil e a Profa. Juliana declararam abstenção nesse ponto. Tendo isso
em vista, a docente Marília Severo assumiu as disciplinas de Métodos e Técnicas Quantitativas de
Investigação  Social,  a  disciplina  de  Teoria  Politica  Contemporânea  e  de  FAL  III.  Ademais,
deliberou-se  pelo  agendamento  de  uma  reunião  para  quarta-feira,  05  de  dezembro,  com  a
Progepe, o diretor do instituto e o(a)s professore(a)s do curso de CPS. 

3) Solicitação de oferta de minicurso ministrado pelo professor Gil Felix para o curso de
Ciência  Política  e  Sociologia:  O professor  Gil  Felix  informou ao colegiado  que  ministrou  o
minicurso, com carga horária total de 5 horas, intitulado: “Marx contra o eurocentrismo”. Em razão
disto, pediu ao colegiado a formalização deste minicurso. O colegiado aprovou por unanimidade a
solicitação do professor.
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4)  Solicitação  do  discente  Ruan  Leite  de  quebra  de  pré-requisito  das  disciplinas  de
Formulação  de  Projetos  e  Métodos  e  técnicas  quantitativas  de  investigação social:  As
professoras Victoria e Élen afirmaram que o colegiado de curso de Ciência Política e Sociologia
tem por costume aprovar as solicitações de quebra de pré-requisito, o que não impediria que isso
fosse revisto no presente momento. A professora Juliana compartilhou que no ano passado houve
a quebra de pré-requisito na disciplina de Formulação de Projetos e que sua experiência indicou
que alguns/algumas estudantes encontraram dificuldades durante o curso da disciplina, por não
terem cursado as disciplinas de Métodos e técnicas quantitativas de investigação social e Métodos
e técnicas  qualitativas  de investigação social.  O TAE Rômulo  esclareceu a diferença entre  a
quebra de pré-requisito e a possibilidade de se fazer a matrícula compulsória para o estudante
que  realizou  tal  solicitação.  A professora  Maíra,  a  professora  Marília  e  o  professor  Rogério
também expressaram uma preocupação pedagógica com a quebra de pré-requisitos, tendo em
vista o Projeto Pedagógico do Curso. A professora Élen expressou que defenderia a quebra de
pré-requisito das duas disciplinas. Uma vez que não houve consenso entre o colegiado, discutiu-
se entre a possibilidade de quebra de pré-requisito para as duas disciplinas para todo(a)s o(a)s
estudantes e a possibilidade de quebra de pré-requisito específica para o estudante. Considerou-
se a  situação específica  do discente  Ruan  Leite  e  aprovou-se por  maioria  a  quebra de pré-
requisito para o discente Ruan Leite nas disciplinas Formulação de projetos e Métodos e técnicas
quantitativas de investigação social.

5) Eleição coordenador de curso: Após discussão a respeito dos últimos processos eleitorais, o
colegiado deliberou que os próximos processos eleitorais para coordenação e vice-coordenação
de curso tenham início do mês de agosto. Ficou acordado entre todo(a)s o(a)s presentes que a
chapa de coordenação de curso de Ciência Política e Sociologia,  na representação titular  da
professora Maíra Bichir e da vice Juliana Guanais, farão o pedido de dispensa da coordenação e
vice-coordenação de curso, a partir de 31 de janeiro. Tendo em vista a vacância da chapa da
coordenação,  o  colegiado  deliberou  nomear  a  partir  de  01  de  fevereiro,  o  professor  Rogério
Giugliano como coordenador de curso, na condição de pró tempore, e nomear o professor Gil
Félix, para vice-coordenador pró tempore, até a realização do pleito eleitoral. As demais pautas
que  estavam  previstas  para  essa  reunião,  a)  Pós-graduação  vinculada  ao  curso  de  Ciência
Política e Sociologia, b) Proposta de diretrizes de ensino, pesquisa e extensão para o curso de
Ciência  Política  e  Sociologia,  em  razão  do  adiantado  da  hora,  foram  deixadas  para  serem
debatidas  na  próxima  reunião  de  colegiado.  Sem  mais,  eu,  Jonatas  Camargo,  junto  à
coordenadora Maíra Bichir, lavramos a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo(a)s
participantes desta reunião. Foz do Iguaçu, 03 de dezembro de 2018.
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