
Reunião de colegiado CPS, 11 de novembro de 2019. 1 

Sendo as 10,50 da manha, começa a reunião do colegiado com a presença dos seguintes 2 
membros: Victoria Darling, Juan Andrés Camilo Valencia Jaramillo, Rómulo Bassi Piconi, Maíra 3 
Machado Bichir, Francisca Paula Soares Maia, Élen Cristiane Schneider, Gil Felix, Gabrieli 4 
Mendes da Silva, Rogério Gimenes Giuliano e Flavio Alfredo Gaitán. O prof. Rogério abre a 5 
reunião que tem como primeiro ponto de pauta apresentação de informes: 1. Sobre a semana 6 
acadêmica. A estudante Gabrieli agradece a participação e colaboração da comunidade do 7 
curso. O prof. Rogério também agradece. Informa também que o curso conta com uma verba 8 
excedente, não gasta na semana acadêmica. Informa-se que o curso tem recursos para trazer 9 
duas pessoas. É informado que o prof. Eduardo Suplicy aceitou visitar a Unila em dia 18 de 10 
novembro. É consultado se o colegiado aceita remanejar os recursos para trazer o vereador 11 
Suplicy.  O colegiado aprova a alocação de recursos para a vinda de Suplicy. Também é 12 
aprovado utilizar o restante dos recursos para discutir o cenário de crise na América Latina 13 
contemporânea. É formada uma comissão com autonomia para organizar a atividade, 14 
composta pelas profs. Lucimara Reis e Victoria Darling e o prof. Flavio Gaitán. O prof. Gil Félix 15 
informa que dia 26 de novembro ministrará o minicurso Marx contra o eurocentrismo no 16 
segundo semestre de 2019. O professor informa que serão emitidos certificados de 17 
participação. O docente solicitou que o minicurso seja aprovado como atividade de ensino do 18 
curso. É aprovado que o coordenador vai fazer consulta com a PROEX, PROGRAD e ILAESP 19 
sobre alocação de horas sobre minicurso e a relação com ensino e a curricularização da 20 
extensão. Segundo ponto de pauta, sobre processos de estudantes de equivalências de 21 
disciplinas, que são os seguintes. O primeiro, pedido de aplicação de prova de notório saber 22 
feito pela estudante Karen da Rosa sobre a disciplina Política Comparada. É composta uma 23 
banca pela prof. Maíra Bichir e o prof. Flavio Gaitán. Será aberta a consulta para incluir um 24 
terceiro professor. O segundo, do estudante Reginaldo Rios de Oliveira solicita aproveitamento 25 
de créditos da disciplina Epistemologia e Métodos. A professora Élen Schneider fica 26 
responsável. O terceiro ponto de pauta se refere à atribuição de disciplinas do primeiro 27 
semestre de 2020. A atribuição de disciplinas decidida pelo colegiado é a seguinte:  o professor 28 
José Renato Vieira ministrará a disciplina optativa Max Weber e a América Latina e 29 
Fundamentos da América Latina (4 créditos). O professor João Barros II ministrará a disciplina 30 
optativa Teorias do Poder, que deverá ser criada como nova optativa do curso. A prof. Victoria 31 
Darling ministrará Formulação de Projetos,  Introdução à Ciência Política e Tópicos especiais 32 
em Ciência Política: Introdução à Ciência Política II.  A prof. Élen ministrará Introdução à 33 
Sociologia e Tópicos Especiais em Sociologia: Introdução à Sociologia II e a disciplina optativa 34 
Género e Feminismo. O professor Rogério Giuliano Teoria Sociológica Contemporânea e a 35 
disciplina optativa Pobreza e Desigualdade na América Latina. Pensamento Social e Político 36 
Latino-americano será ministrado pelo prof. Pablo Friggeri. O prof. Flavio Gaitán ministrará 37 
Fundamentos de América Latina (4 créditos) e Teoria Política Contemporânea. A prof. Maíra 38 
Bichir ministrará Fundamentos de América Latina (4 créditos) e a disciplina optativa Estado e 39 
Desenvolvimento na América Latina. O prof. Marcelino Teixeira ministrará Métodos e Técnicas 40 
de Investigação Social e Política Comparada. Foi atribuída à Profa. Lucimara (que estará em 41 
licença maternidade com direito à substituição) as disciplinas Teoria Política e Sociológica para 42 
o curso de Serviço Social e  Epistemologia e Métodos das  Ciências Sociais. A professora Juliana 43 
Guanais ministrará Fundamentos de América Latina (8 créditos). O prof. Gil se propõe a 44 



ministrar a disciplina optativa Sociologia do Trabalho. Ficam faltando atribuição de mais quatro 45 
créditos na graduação. A coordenação sugere a atribuição de Fundamentos de América Latina (4 46 
créditos)ao prof. Gil. O prof. Gil afirma estar ciente da sugestão e buscará informação adicional 47 
antes de responder a sugestão da coordenação. O curso ficou com problemas para atribuir 48 
disciplinas por causa de finalizar o contrato de uma professora substituta e a vaga sem preencher 49 
de um professor do curso que está em situação de vacância. É aprovada a inversão de pauta 50 
visando tratar o pedido de afastamento para pós-doutorado do prof. Gil Félix. Frente à 51 
solicitação do prof. Gil foi lida na íntegra intercâmbio de correios entre a coordenação e o 52 
ouvidor da Unila a respeito de uma denúncia que alcança ao professor interessado e membros 53 
do colegiado do curso. Também foi lido o pedido de recurso ao encaminhamento por parte do 54 
professor Gil.  Sobre isso, foi encaminhada uma votação, onde cada um dos membros presentes 55 
do colegiado com direito a voto (Maíra Bichir, Rómulo Picci, Rogério, Victoria, Flavio, Élen, 56 
Juan Camilo e Paula) declarou a sua abstenção. Sem mais que tratar, eu Flavio Alfredo Gaitán 57 
lavrei a ata.  58 
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