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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  07 de maio de 2019,  às  9  horas  e  40
minutos, nas adjacências do PTI.

As 9h e 40 minutos, de 07 de maio, reuniram-se na sala de reuniões do Bloco 4, espaço 3, 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 o coordenador do Curso Rogério Giugliano, o(a)s professores(a)s
Maíra Bichir, Marília Severo, Victoria Darling, Flávio Gaitan, Elena Schuck, Gil Félix, Marcelino
Teixeira,  Juliana  Guanais;  o(a)s  representantes  discentes,  Elisa  Silva,  Andrés  Ricardo,  Marcus
Vinicius, Gabrieli Mendes, Amanda Moreno o servidor TAE, Romulo Piconi, e eu servidor do apoio
e  redator  desta  ata,  Jonatas  Camargo.  Na  sequência,  o  coordenador  submeteu  à  apreciação  os
informes, e, em seguida, as propostas de pauta progressivamente enumeradas.

INFORMES

a) Carta dos estudantes aos professore(a)s do curso: Os alunos do curso de Ciência Política e
Sociologia enviaram uma carta aberta aos professores do curso, na qual se declararam contrários ao
sistema de rodízio/rotatividade no cargo de coordenador do curso, frisando que desejam encontrar
maneiras mais saudáveis para construção do curso.

b) Permuta de área entre a professora Lucimara Flávio dos Reis de Administração Pública e
Juan Agullo de Ciência Política e Sociologia:  O coordenador Rogério informou que recebeu a
notificação de permuta de área entre tais professores, sendo a decisão tomada em comum acordo
pelas partes envolvidas, salientou ainda que a coordenação de Administração Pública já está ciente
do pedido, e que assim que o processo chegar em suas mãos, o submeterá para apreciação em
reunião de colegiado. 

c) Avaliação do MEC: O coordenador informou que fez insistentes diligências à procuradoria da
Unila, no intuito de ser informado sobre os prazos de visita do Mec ao curso, e como resposta, foi
comunicado que no momento não há uma previsão de datas, tendo em vista a atual situação política
do INEP. 

d) Encontro latino-americano de pós-graduação: O professor Gil informou que esse evento foi

www.unila.edu.br
UNILA:- Av. Tancredo Neves, 6731 - Bloco 4 - Foz do Iguaçu - PR - CXP 2044 – CEP 85867-970 – Fone: (45) 3576-7307

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

http://www.unila.edu.br/


Curso de Ciência Política e Sociologia
Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e PolíticaAv. Tancredo Neves, 6731 / PTI – Bloco 685867-970 | Foz do Iguaçu | PR

adiado  para  o  próximo  semestre,  em  meados  de  outubro  (informação  a  ser  confirmada).  O
coordenador  salientou ainda  que em conversa  com o departamento administrativo,  conseguiu a
possibilidade  de  se  viabilizar  um micro-ônibus  custeado pelo  Instituto,  para  levar  cerca  de  20
pessoas a esse evento.

e)  2°  seminário  trabalho  e  trabalhadores(a)s  da  América  latina  e  Caribe:  Professor  Gil
informou que foi realizado com sucesso esse evento e agradeceu o apoio formal do curso, discentes
e pesquisadores que colaboraram com o evento.

f) Informe professora Helena: A professora informou que após o ocorrido na turma de calouros, já
relatada em reunião anterior, participou junto com o coordenador Rogério de uma reunião, na qual
estiveram presentes a comissão de permanência indígena, a pró-reitora de relações institucionais, a
Comissão de Gênero e a PRAE, e que teve como encaminhamento conclusivo, a realização de um
trabalho de integração com a turma, inclusive com a laboração de um psicólogo vindo de outra
instituição para mediar esse trabalho. 

PAUTAS

1) Diretrizes do curso: Professor Gil, autor da proposta, inicia a fala dizendo que a construção do
documento “diretrizes do curso” foi baseada numa série de acordos feitos pelo próprio curso nos
últimos anos, inclusive algumas decisões, já deliberadas em colegiado, e que foram sintetizadas
nessa  proposta  na  forma  de  11  diretrizes,  com a  intenção  de  institucionalizar  tais  decisões.  O
servidor Rômulo leu o documento na íntegra, e em seguida o professor Gil, em acordo ao pedido
feito  pelos  discentes,  através  de  carta  aberta,  retirou  o  critério  11,  o  qual  versava  sobre  a
rotatividade/rodízio do cargo de coordenação de curso, sendo que os demais pontos da proposta o
professor sugeriu que fosse deliberado o mais rápido possível nesta reunião. O coordenador Rogério
em sua fala, se mostrou favorável aos pontos previstos no documento, no entanto, considerou, que a
discussão ponto a ponto seria extensa e exigiria uma verificação junto às normas da universidade, e
pelo fato do tempo da reunião ser limitado e existir outras pautas de mesmo modo importantes a
serem deliberadas, sugeriu como proposta de encaminhamento que o documento fosse discutido na
assembleia que ocorrerá na próxima semana. Professora Juliana defendeu manter a deliberação da
proposta nesta reunião de colegiado e salientou que a discussão sobre o documento vem sendo
postergada desde novembro do ano passado, e que deste modo, mais uma vez o colegiado deixa de
discutir  o  assunto,  e  registrou  ainda  a  necessidade,  de  que  caso  haja  oposição  a  alguma  das
diretrizes, que elas sejam explícitas e debatidas em colegiado, a fim de que se chegue à aprovação
ou  não  do  documento.  O  servidor  Rômulo  em sua  fala,  ressaltou  que  tendo  em vista  que  os
discentes,  em  suma,  serão  os  mais  impactados  pela  proposta,  sugeriu  um  amplo  debate  pela
categoria, inclusive com a criação de uma relatoria que faça uma análise prévia do documento junto
às normas da universidade. Os discentes enquanto categoria disseram que entendem a importância
do documento junto ao curso,  porém ressaltaram que precisam de mais tempo para analisar  as
diretrizes propostas, e que dessa forma, sugeriram que o texto fosse discutido na assembleia a ser
ocorrida na semana seguinte. Como encaminhamento o coordenador acatou a sugestão do discente
Marcus Vinícius de colocar em regime de votação a seguinte proposta: ser montada uma relatoria
como proposto pelo servidor Romulo, que analisará o texto e posteriormente o levará para discussão
em assembleia a ser ocorrida na semana seguinte. Encaminhamento: Por 11 votos a favor e 2 contra,
criou-se a comissão de relatoria, que será composta pelo professor Rogério Giugliano, o servidor

www.unila.edu.br
UNILA:- Av. Tancredo Neves, 6731 - Bloco 4 - Foz do Iguaçu - PR - CXP 2044 – CEP 85867-970 – Fone: (45) 3576-7307

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

http://www.unila.edu.br/


Curso de Ciência Política e Sociologia
Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e PolíticaAv. Tancredo Neves, 6731 / PTI – Bloco 685867-970 | Foz do Iguaçu | PR

Tae Rômulo, e o discente Marcus, e que a posteriormente a proposta será discutida em assembleia. 

2) Distribuição de disciplinas 2019.2:  No início da discussão desta pauta, os professores(a)s Gil
Felix e Juliana Guanais, se ausentaram da reunião, justificando que não concordavam com a forma
que foi deliberada a pauta anterior. A discussão continuou com a fala da professora Victoria Darling,
a qual sugeriu o compartilhamento de disciplinas entre professores dos cursos de Ciência Política e
Sociologia e  Relações  Internacionais,  com a ideia  de  enriquecer  o  debate  interdisciplinar  entre
disciplinas afins dos cursos, tendo em vista a rica formação dos professores de ambos os cursos, o
que possibilita uma formação mais sólida e abrangente ao aluno. O coordenador concordou com a
sugestão  da  docente  e  se  comprometeu  a  entrar  em  contato  com  a  coordenação  de  Relações
Internacionais, todavia, sugeriu continuar com a distribuição de disciplinas, tendo em vista o curto
prazo para entrega da atribuição de disciplinas à PROGRAD. Dessa forma, a discussão continuou
com a aprovação do colegiado em criar as seguintes disciplinas optativas: Leituras Do Capital II;
Cinema E Política;  Tópicos  Em Ciência Política – Justiça,  Democracia  E Deliberação Pública;
Tópicos Em Ciência Política – Democracia, deliberação e legitimidade. Em seguida o colegiado
deliberou por unanimidade que a distribuição das disciplinas 2019.2 se dará da seguinte maneira;
Disciplinas obrigatórias:
1) Teoria Sociológica Clássica: José Renato
2) Teoria Política Moderna: Marcelino Teixeira e Heloiza Gimenez;
3) Estatística Social E Modelos Estatísticos: Marcelino Teixeira
4) Estrutura De Classes, Desigualdades E Pobreza: Victoria Darling
5) Métodos E Técnicas Qualitativas De Investigação Social: Marília Severo (3 Créd.) e Victoria
Darling (1 Créd.)
6) Introdução Ao Conceito De Cultura: Rogério Giugliano;
7) Estado E Sociedade: Maíra Bichir.
Disciplinas optativas:
1) Leituras Do Capital II: Gil Félix (2 Créd.) / Juliana Guanais (2 Créd.);
2) Movimentos Sociais e cenários políticos na América Latina: Victoria Darling;
3) Cinema E Política: Flávio Gaitán (3 Créd.) / Marília Severo (1 Créd.)
4) Sociologia Urbana: Lucimara Reis;
5) Epistemologia Latino-Americana – Rogério Giugliano;
6) Teoria Democrática Contemporânea: Maíra Bichir;
7) Tópicos Em Ciência Política: Justiça, Democracia e Deliberação Pública: Mauro Soares;
8) Geografia Política, Geopolítica, Território E Poder: Juan Agullo;
Fundamentos de América Latina:
1) Juliana Guanais: 6 Créditos
2) Gil Félix: 6 Créditos
3) Marcelino Teixeira: 4 Créditos
Introdução ao Pensamento Científico:
1) Marília Bortoluzzi: 4 créditos.
Disciplinas oferecidas a outros cursos:
1) Estado E Sociedade Geografia: José Renato.

3) Aprovação das atas dos colegiados anteriores;
Pelo fato dos(a)s proponentes dos destaques das atas anteriores (professor(a) Gil e Juliana Guanais)
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estarem ausentes, o coordenador questionou se o colegiado manteria a discussão dos destaques sem
a presença dos mesmos. Dessa forma, o colegiado, de maneira unânime decidiu que manteria a
discussão  dos  destaques.  Concomitantemente,  durante  a  discussão  deste  ponto,  o  colegiado
entendeu que era necessário deliberar sobre a possibilidade de se retirar ou não falas em atas de
colegiado do curso. Dessa forma, por decisão unânime, o colegiado deliberou pela possibilidade de
se retirar falas, somente quando existir uma justificativa plausível. O servidor Rômulo solicitou que;
ao se discutir a retirada ou não das falas solicitadas pelo professor Gil, os membros do colegiado
que estavam presentes na reunião em que as referidas atas foram redigidas, se manifestem sobre a
ocorrência ou não das falas. Em regime de votação, o colegiado acatou o pedido do servidor. Ata do
dia 09/11/2018 – 1° Destaque professor Gil: no ponto 2, linha 32, inserir a Carta de Denúncia do
Curso na  íntegra. Servidor  Romulo  confirmou a inserção  da carta  na íntegra em outra  reunião
seguinte.  Desta  forma,  o  colegiado,  de  forma  unânime  aprovou  esse  destaque.  -  1°  Destaque
professora Juliana: inserir a seguinte deliberação no ponto 5: “Encaminhamentos: os docentes por
unanimidade consideraram não haver o sistema de cátedras no Curso e deliberaram que deve ser
instituído  e  organizado  um  sistema  democrático  de  rodízio  entre  todos/as  os/as  docentes
interessados em ministrar as disciplinas obrigatórias da grade do PPC do Curso; (...)”.O professor
Rogério,  e os que estavam presentes na reunião em questão,  confirmaram que houve a fala do
professor Gil no sentido de haver um sistema de rodízio nas disciplinas, porém o assunto não foi
aprovado em regime de votação, dessa forma, por meio unânime, os presentes na devida reunião,
professores(a)s Rogério, Maíra, Marília, o TAE Rômulo, foram contrários à inserção desse destaque
na referida ata, e abstiveram-se da votação por não estarem presentes Flávio, Victoria, Marcelino e
representação discente. Assim sendo, sem haver mais destaques nessa ata, o colegiado aprovou de
forma unânime a mesma. Ata do dia 14/11/2018 – 1° destaque professor Gil: na linha 76, inserir a
fala: “O professor Gil reforçou que os docentes Rogério, Juliana e ele mesmo trocaram prontamente
suas opções de disciplinas a serem lecionadas na distribuição de disciplinas realizada na reunião de
09 de novembro último depois que outros colegas indicaram interesse em ministrá-las, frisando,
junto com os demais, que são contrários a um sistema de cátedras.” Professora Maíra coordenadora
do curso na época, disse que não se recorda de ter  sido deliberado esse assunto nessa reunião.
Contextualizou que o colegiado na devida reunião discutiu sobre o sistema de rodízio e entendeu
como  de  interesse  do  curso,  porém  não  houve  nenhuma  deliberação  a  respeito,  com  votação
nominal por exemplo. A discente Elisa, que estava presente na reunião afirmou a fala da professora
que não houve nenhuma votação a respeito do assunto. Desta forma, em regime de votação, foram
contrário(a)s a inserção do trecho na ata, a professora Maíra, Marília, o Tae Romulo, e os discentes
Gabriela Mendes e Ricardo Benuds, e abstiveram-se, por não estarem presente, professor(a) Flávio,
Victória, Helena, Rogério e Marcelino. – 2° Destaque professor Gil: “na linha 107-8, retirar a fala
que me foi atribuída.”.Professor Rogério em consulta a diversos coordenadores de cursos e Taes,
informou não ter encontrado nenhum precedente para retirada de fala em atas, todavia, salientou
que respeita a decisão do colegiado se o mesmo deliberar a favor do destaque do professor Gil,
dessa forma, se posicionou contrário a retirada, não só dessa fala, mas de qualquer fala em ata de
colegiado. Professora Maíra em sua fala  ponderou que  o colegiado não deve  abrir  mão de  sua
memória política, haja vista, que isto abre precedente para que outras memórias políticas futuras
possam da mesma forma, ser apagadas, ressaltou ainda que os conflitos e divergências de opiniões
são parte do processo de construção do curso, todavia, o importante é deixar o registro da posição
política tomada pelo colegiado naquele determinado momento. Em regime de votação, de forma
unânime, conforme já deliberado anteriormente, o colegiado não acatou esta sugestão de retirar a
fala do professor Gil.  – 3° Destaque professor Gil: na linha 121, corrigir a frase para: “(…) no caso
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de Serviço Social não tem uma reciprocidade, o que impede que os estudantes do curso de SESO
possam transitar nas disciplinas de CPS.” Desta forma, em regime de votação, foram favoráveis à
inserção do trecho na ata, a professora Maíra, Marília, o Tae Romulo, e o(a)s discentes Gabriela
Mendes e Ricardo Benuds, abstiveram-se, por não estarem presentes, professor(a) Flávio, Victória,
Helena,  Rogério  e  Marcelino.  Aprovou-se  pelo  colegiado  este  destaque  do  professor  Gil.–  4°
Destaque professor Gil: “nas linhas 127-135, retirar as falas que me foram atribuídas.” Em regime
de votação, de forma unânime, conforme já deliberado anteriormente, os que estavam presentes na
devida reunião, professora Maíra, Marília, o Tae Rômulo, e os discentes Gabriela Mendes e Ricardo
Benuds,  confirmaram a  ocorrência  da  fala.  Os discentes  pediram para  que  ficasse  registrado a
ocorrência da fala do professor, e reiteraram que são terminantemente contrários a esse tipo de fala.
Em regime de votação, de forma unânime, conforme deliberação anterior de não se retirar falas de
atas sem justificativa, o colegiado deliberou por não acatar este destaque do professor Gil. – 5°
Destaque do professor Gil:  nas linhas 139-144, retirar as falas que me foram  atribuídas. Os que
estavam presentes  na  devida  reunião,  professora  Maíra,  Marília,  o  Tae  Rômulo  e  os  discentes
Gabriela Mendes e Ricardo Benuds, confirmaram a ocorrência da fala. Em regime de votação, de
forma unânime, conforme deliberação anterior de não se retirar falas de atas sem justificativa, o
colegiado deliberou por não acatar este destaque do professor Gil.   – 1° Destaque da professora
Juliana: Retificar o encaminhamento do ponto 5. Substituir por: “Encaminhamentos: aprovou-se a
inclusão das disciplinas optativas no rol de optativas do curso de Ciência Política e Sociologia e a
criação da comissão para análise das optativas externas que foram incluídas no rol de CPS com a
participação da docente Juliana Guanais  e  do técnico-administrativo Rômulo Piconi”. Professor
Rogério comentou esse destaque seria apenas uma questão de redação. Em regime de votação, os
que estavam presentes na devida reunião, professora Maíra, Marília, o Tae Rômulo aprovaram a
inserção da redação da professora Juliana. Tendo em vista que todos os destaques referentes a esta
ata,  terminaram,  o  colegiado  de  forma unânime aprovou a  mesma de  forma  unânime,  com as
devidas alterações deliberadas. Ata do dia 03/12/2018 - 1° Destaque do professor Gil: na linha 62,
retirar as palavras “por unanimidade”. Professor Rogério contextualizou que essa fala se referia à
pauta de renovação de contrato das professoras substitutas, haja vista que na época o colegiado
tinha  a  possibilidade  de  renovar  apenas  um dos  contratos.  Professora  Maíra  comentou  que  no
momento dessa discussão, nenhum dos presentes tinha a intenção de deliberar a favor de escolher
uma das docentes para ter seu contrato renovado, mas que caso o colegiado não se posicionasse, a
PROGEPE tomaria uma decisão a despeito do colegiado. Nesse momento, o professor Gil Félix e a
professora Juliana, disseram que se absteriam dessa decisão, porém a coordenadora ressaltou que
caso o colegiado deliberasse, que fosse de forma coletiva com a aprovação de todos os presentes,
mesmo sendo uma decisão difícil para todos. Dessa forma, de forma unânime o colegiado aprovou a
retirada  da  palavra  “unanimidade”  por  entender  que  realmente  ambos  não  foram favoráveis  à
deliberação proposta feita pelo colegiado. 

– 2° Destaque:  na linha 64, após “(…) março de 2019.”, inserir: “O prof. Gil e a Profa. Juliana
declararam  abstenção  nesse  ponto.” Por  se  tratar  da  mesma  pauta  discutida  anteriormente,  o
colegiado, de forma unânime acatou a declaração de abstenção dos professores(a)s Gil e Juliana, na
pauta em discussão. - 3° Destaque do professor Gil:  na linha 71, inserir: “(…), com carga horária
total de 5 horas”. Servidor Romulo salientou que realmente essa era a deliberação do professor,
dessa forma, o colegiado, de forma unânime, esse destaque do professor Gil. Tendo em vista que
todos os destaques referentes a esta ata,  terminaram, o colegiado de forma unânime aprovou a
mesma de forma unânime,  com as  devidas  alterações  deliberadas.  Ata do dia 14/03/2019  – 1
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Destaque do professor Gil:  nas linhas 33-36, corrigir a redação do ponto para: “O professor Gil
reportou ao Colegiado que a UNILA consolidou compulsoriamente as notas dos estudantes que
estavam regularmente afastados por motivo de saúde e que ignorou a deliberação do Colegiado de
Curso.” O servidor Romulo lembrou aos presentes que não foi uma deliberação do colegiado de não
consolidar as notas e sim uma sugestão dada aos professores. Desse modo, de forma unânime, o
colegiado acatou o destaque do professor, suprimindo apenas a parte final que diz: “e que ignorou a
deliberação do Colegiado de Curso.”- 2° Destaque professor Gil:  nas linhas 129-131, corrigir  a
redação  da  fala:  “O  docente  Gil  afirmou  que  defende  o  que  está  sintetizado  na  Proposta  de
Diretrizes de ensino, pesquisa e extensão para o Curso que fez em novembro de 2018, que é o
rodízio  obrigatório  (rotação  periódica)  de  todos/as  os/as  docentes  nos  cargos  de  chefia
administrativa, coordenação de cursos e demais atividades de caráter administrativo vinculadas ao
Curso de forma a não sobrecarregar e/ou concentrar essas atividades sobre os mesmos docentes
antes  que  todos/as  os/as  demais  também  tenham  tido  as  mesmas  atribuições”. Não  havendo
nenhuma oposição à correção da fala do professor por parte dos presentes na devida reunião, o
colegiado de forma unânime aprovou esse destaque do professor Gil. - 1° Destaque da professora
Juliana:  No ponto  "d" dos  informes,  retificar  o  texto.  Substituir  por:  “II  Seminário Trabalho e
Trabalhadores na América Latina e Caribe:     a docente Juliana informou que nos dias 23 e 24 de abril  
ocorrerá o II Seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe que contará, dentre as
atividades previstas, com o lançamento de livros de professores do curso. A profa. Juliana solicitou
a inclusão do Seminário como atividade do curso de Ciência Política e Sociologia e a deliberação
foi aprovada por unanimidade”. Não havendo nenhuma oposição à correção da fala do professor por
parte dos presentes na devida reunião, o colegiado de forma unânime aprovou esse destaque da
professora  Juliana.  Tendo em vista  que  todos os  destaques  referentes  a  esta  ata  terminaram,  o
colegiado de forma unânime aprovou a mesma de forma unânime, com as devidas alterações. As
demais pautas foram transferidas para a próxima reunião de colegiado, tendo em vista, o término do
prazo máximo da reunião.  Sem mais  eu,  Jonatas  de Paula  Camargo,  junto com o coordenador
Rogério Giugliano, lavramos esta ata, que se aprovada,  será assinada pelo(a)s demais presentes
nesta reunião. Foz do iguaçu, 07 de maio de 2019.
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