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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 SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E
SOCIOLOGIA

Ata da Sessão Ordinária de Colegiado do Curso de Ciência Política e
Sociologia, realizada no dia 09 de novembro de 2018, às 10 horas, no
Bloco 4, Espaço 4, Sala 7, nas adjacências do PTI.

Às 10 horas do dia 09 de novembro de 2018, reuniram-se no Bloco 4, Espaço 4, Sala 7, PTI, os

professores, técnicos e discentes do Curso de Ciência Política e Sociologia, do Instituto Latino-

Americano de Economia, Sociedade e Política. Estiveram presente na reunião a coordenadora do

curso  Maíra  Machado  Bichir,  o(a)s  professor(a)s  Élen  Cristiane  Schneider,  Rogério  Gimenes

Giugliano, Gil Almeida Félix, Victoria Darling, Juliana Guanais, Marcelino Lisboa, Marília Severo,

o(a)s discentes Andrés Ricardo Cabezas Bermúdez, Ruan Soares Leite, Elisa Da Costa Silva, Ana

Paula Bortolanza Ruppenthal, Gabrieli Mendes da Silva, e os técnico-administrativos em educação

Jonatas Camargo e Romulo Piconi. A coordenadora deu as boas-vindas aos presentes e procedeu

com a pauta:

INFORMES

a. Boas-vindas professor Marcelino:  a coordenadora deu as boas-vindas ao professor Marcelino

que passou a integrar o curso recentemente.

b.  Equivalência  da  disciplina  CPS0081:  a  discente  Ana  Paula  questionou  o  andamento  da

solicitação de equivalência entre as disciplinas CPS0081 e GEO0047. A coordenação informou que

o colegiado havia conformado uma banca para a análise que deu parecer favorável, que não havia

necessidade do colegiado referendar a decisão e que o processo seria encaminhado para o DENDC

para as devidas providências assim que a ata da banca estiver assinada.

c. Composição NDE: informou-se que a docente Élen Schneider assumiu a presidência no lugar da

professora Maíra Bichir.

PAUTAS
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1.  Aprovação  da  ata  da  reunião  ordinária  do  colegiado  de  curso  de  Ciência  Política  e

Sociologia de 14 de setembro: não havendo nenhuma solicitação de retificação, aprovou-se a ata.

2. Carta aberta do(a)s professore(a)s do Curso de Ciência Política e Sociologia à comunidade

da UNILA: o docente Rogério informou que os professores do curso fizeram um rascunho de uma

carta a partir dos últimos acontecimentos ocorridos com estudantes do curso, que a carta foi um

trabalho conjunto entre os professores do curso, arguiu que o colegiado deveria discutir à quem a

carta deveria ser encaminhada e quais as ações que deveriam ser tomadas e realizou a leitura da

carta. Encaminhamento: encaminhar a carta para a PRAE, PROINT, PROGRAD, ILAESP, Reitoria

e lista de docentes do ILAESP.

3. Trancamentos e licenças discentes do Curso de Ciência Política e Sociologia:  informou-se

que houve sete solicitações encaminhadas à coordenação de trancamentos totais e licenças de saúde.

Os trancamentos foram solicitados em caráter extemporâneo e a coordenação considerou necessária

que as  solicitações  fossem ratificadas  pelo  colegiado.  A docente  Élen  afirmou ter  preocupação

quanto a necessidade de se exigir atividades para os estudantes em licença saúde pois isso não seria

compatível  com a lógica desse direito.  A docente  Juliana  compartilhou a  inquietação de que a

licença acabe virando uma espécie de educação à distância e afirmou que as normas da graduação

não  especificam o  momento  em que  essas  atividades  devem ser  realizadas.  Sugeriu  que  fosse

solicitado à  PROGRAD que as  notas  dos  discentes  fossem mantidas  abertas  mesmo depois  da

consolidação das disciplinas, possibilitando aos estudantes a entrega das atividades ao final das

respectivas licenças. O docente Gil Félix reforçou que os discentes devem ter esse direito garantido

e que não deveriam ser penalizados com reprovações, mesmo que de forma temporária enquanto as

atividades  não  forem  entregues.  Encaminhamento: o  colegiado  ratifica  o  deferimento  das

solicitações de trancamento e licenças, recomenda que os docentes não exijam atividades durante o

período de licença e solicita que os órgãos responsáveis da UNILA viabilizem a possibilidade de se

manter o registro aberto desses estudantes.

4. Solicitação renovação contratação professora substituta - vaga vacância André Kaysel:  a

coordenação explicou o impasse quanto à renovação dos contratos das docentes Marília Severo e

Elena  Schuck,  uma vez  que  só  um dos  contratos  poderá  ser  renovado.  A coordenadora  Maíra
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discorreu sobre o histórico dos aproveitamentos realizados das vagas dos professores substitutos do

curso e relatou as informações obtidas em reunião com a PROGEPE sobre os procedimentos e

normas  jurídicas  envolvidas  na  possibilidade  de  renovação  dos  contratos.  Informou-se  que  os

contratos de ambas as docentes encerrarão dia 17 de dezembro e um deles não poderá ser renovado

por conta do retorno do professor Flávio Gaitan a não ser que houvesse na Instituição algum outro

fato gerador que possibilitasse aproveitar a docente. Discutiu-se a possibilidade de dialogar com o

curso  de  Ciências  Econômicas  para  aproveitar  algum fato  gerador  daquele  curso,  questionar  a

direção do Instituto sobre as reais quantidades de vagas não utilizadas na instituição e a construção

de algum critério objetivo que respalde a escolha entre as renovações caso o curso necessite optar

por  algum  dos  contratos  como,  por  exemplo,  o  maior  tempo  disponível  para  renovação  dos

contratos. Encaminhamentos: aprovou-se a abertura de uma turma de férias do curso e a renovação

dos contratos até ao menos março de 2019. A coordenação esgotará as tentativas de aproveitamento

dos contratos em outros cursos, e não havendo sucesso o colegiado voltará discutir as opções.

5. Atribuição de disciplinas 2019.1:  informou-se que em reunião com a PROGRAD na última

semana  foi  apresentada  a  proposta  de  ensalamento  para  2019.1  que  foi  pensada  de  forma  a

minimizar a falta de espaços da universidade uma vez que em 2019 todos os cursos estarão com as

turmas completas. Foi apresentado o que foi proposto pelo DEACA e o colegiado relatou alguns

problemas como a utilização dos sábados como dias letivos quando nem todos as tardes estavam

preenchidas, os horários da tarde que definidos das 12h40 às 18h00 com somente um intervalo às

14h20 seriam antipedagógicos, a falta de espaços para as oito disciplinas optativas previstas no PPC

ou a sobreposição das mesmas, restrições problemáticas nas possibilidades de horários dos cursos,

desrespeito às decisões do colegiado do curso quanto ao seu próprio funcionamento e interferência

indevida na autonomia do colegiado sem ter havido um diálogo prévio sobre as necessidades dos

cursos. Os docentes então discutiram suas disponibilidades de oferta das disciplinas obrigatórias. O

professor Gil  Félix  questionou a possibilidade de antecipar  a  pauta para discutir  a  proposta  de

diretrizes de ensino, pesquisa e extensão que contemplaria algumas das discussões que estavam ali

feitas como um planejamento de rodízio de docentes interessados a ofertar determinada disciplina.

Segundo  ele,  hoje  existe  um  acordo  informal  entre  os  docentes,  mas  que  não  permite  um

planejamento  apropriado.  Discutiu-se  também  as  disponibilidades  dos  professores  quanto  as

componentes  optativas  e  as  disciplinas  de  Fundamentos  da  América  Latina.  Os  estudantes
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solicitaram que os docentes considerassem ministrar algumas disciplinas optativas que havia uma

demanda  represada  no  curso  como  Sociologia  da  Educação,  Sociologia  Rural,  Criminalidade,

Opinião Pública, Cultura e Poder. A professora Élen concordou com as demandas dos estudantes

mas ressaltou que nem sempre as experiências de um docente ministrar uma disciplina que não

possua experiência são bem-sucedidas. A professora Victoria afirmou que, sabendo as demandas

estudantis com antecedência, os professores podem se programar melhor e o curso poderá negociar

com  professores  de  outros  cursos  a  possibilidade  da  oferta  destas  disciplinas.  A coordenação

informou  também  que  o  professor  Flávio  Gaitan  solicitou  ao  colegiado  que  deliberasse  a

possibilidade de ele ministrar mais créditos no semestre de 2019.1 para que no semestre 2019.2

possa ter uma dedicação maior às suas atividades de pesquisa.  Encaminhamentos: a atribuição de

disciplinas ficou aprovada conforme planilha em anexo, aprovou-se também a atribuição de 12

créditos do docente Flávio Gaitan neste semestre e 4 em 2019.2 e a criação das disciplinas: Leituras

do Capital II e Releitura Feminista das Ciências Sociais e Democracia e Socialismo.

6.  Solicitação para que as disciplinas LET0020 - Texto e Discurso e  SER0008 - Trabalho e

Sociabilidade passem a constar no rol de optativas do curso: a coordenadora propôs que diante

do  adiantado  do  horário,  somente  a  inclusão  das  disciplinas  Texto  e  Discurso  e  Trabalho  e

Sociabilidade no rol de optativas fossem deliberadas e as demais pautas fossem adiadas para uma

reunião extraordinária. A professora Juliana solicitou que essa pauta também fosse adiada para que

houvesse um maior tempo de análise do colegiado em relação ao assunto. A coordenadora Maíra

informou que existia alguma urgência em deliberar a pauta para que uma das discentes pudesse

integralizar o currículo. O professor Gil observou que os estudantes não deveriam contar com uma

reunião de colegiado para se formar. A coordenadora Maíra observou que propôs a deliberação da

pauta ainda naquela reunião considerando a rapidez que o colegiado sempre deliberava a inclusão

de disciplinas optativas no curso, pois havia o entendimento do colegiado de ser uma forma de

incentivar  a  interdisciplinariedade.  O professor  Gil  arguiu  que  deveria-se  garantir  o  direito  de

qualquer membro do colegiado em solicitar tempo hábil para avaliação da pauta em questão. A

professora Juliana arguiu que necessitava de mais tempo para analisar a pauta, pois a ementa da

disciplina que estava-se sendo solicitada seria praticamente idêntica com uma disciplina do curso. O

colegiado  discutiu  então  a  possibilidade  de  se  aprovar  a  equivalência  entre  as  disciplinas,  a

conformação de um comissão para a análise da solicitação e a necessidade de que o curso revisite a
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longa lista de disciplinas optativas do curso. Encaminhamentos: a discussão da pauta foi adiada para

a reunião extraordinária marcada para o dia 14 de novembro.

Sem mais, deu-se encerrada a reunião às 13horas e 10 minutos e eu, Romulo Piconi, lavrei a ata,

que se aprovada, será assinada pelo(a)s presentes na reunião. Foz do Iguaçu, onze de novembro de

2018. 
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