
Ata da Reunião de Colegiado de Ciência Política e Sociologia 1 

No dia 18 de agosto de 2020, às 10:14hrs da manhã, pelo link 2 

<https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rogerio-gimenes-giugliano>, se deu iniciada a 3 

Reunião Extraordinária do Colegiado de Ciência Política e Sociologia. Pauta única: 4 

“Decisão da COSUEN sobre Implementação do Ensino Remoto na UNILA”. 5 

O professor e coordenador Rogério começou falando a respeito da Resolução 6 

do Processo 23.422.008740/2020-54, sobre o Período Especial Emergencial, 7 

recentemente aprovada no CONSUEN. Alguns pontos ressaltados por ele são: 8 

• O período de duração do Período Emergencial Especial vai até o dia 31 de 9 

dezembro de 2020; lembrando que o calendário vai para a votação no 10 

CONSUN (e talvez ocorra algumas alterações); 11 

• A adesão do Período Especial Emergencial não é obrigatória para discentes ou 12 

docentes; 13 

• As inscrições para TCC e em atividades complementares estarão abertas 14 

nesse período.  15 

O colegiado deverá aprovar um calendário próprio, para as atividades que serão 16 

ministradas nesse período emergencial. 17 

O processo de criação de novas disciplinas não precisa seguir o PPC, mas deve 18 

ser equivalente ao mesmo e ser aprovadas pelo colegiado. Não é uma substituição a 19 

disciplina que consta no PPC, mas a divisão em uma parte (que antes, na minuta, 20 

constava como “módulo”).  Também poderá ser ofertadas disciplinas que já constam 21 

no PPC, porém dividida em “partes”.  22 

Apesar das aulas do curso serem vespertinas, caso haja interesse e acordo entre 23 

discentes e docentes, as turmas poderão mudar o horário das aulas/atividades. 24 

Os professores interessados deverão apresentar um planejamento de disciplinas, 25 

que serão oferecidas ou as que serão novas disciplinas, desde que sejam aprovadas 26 

pelo colegiado.  27 

Os formandos que podem colar graus nesses dois semestres (2020.1/2020.2), são 28 

prioridade nas atividades ofertadas.  29 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rogerio-gimenes-giugliano


O colegiado precisa determinar o número máximo de créditos que o discente pode 30 

cursar no Período Especial Emergencial; determinando também um limite de vagas.  31 

O Plano de Ensino deve ser entregue em até sete dias antes do início do ciclo e é 32 

preciso constar quais serão as estratégias de ensino. Também há duas 33 

recomendações para os docentes, implicada na Resolução: 1) as avaliações devem 34 

ser de forma assíncronas; 2) que sejam disponibilizadas com pelo menos 72hrs de 35 

duração. 36 

Dos materiais utilizados, consta o direito autoral resguardado do docente, cuja 37 

recomendação é que não se deva estar publicado em uma plataforma pública. O 38 

professor João Barros, pergunta sobre a possibilidade de subir vídeos na plataforma 39 

da universidade, SIGAA e lhe foi respondido que, há uma segurança na plataforma 40 

usada pela universidade, mas que existem limitações, como o tamanho e duração do 41 

vídeo.  42 

No Período Especial Emergencial, não há necessidade de frequência mínima. 43 

Também não terá reprovações, nem serão contabilizadas no histórico escolar ou no 44 

IRA.  45 

Os docentes tem direito a assistência técnica presencial para ajudar na 46 

organização técnica dos materiais tecnológicos.  47 

Também foi falado sobre o período dos ciclos, que são:   48 

• 08/09 a 11/9 para o cadastro das disciplinas e da inscrição dos discentes 49 

nas turmas ofertadas; 50 

• 28/09 até 20/10 e 19/10 até 23/10, que serão os primeiros ciclos de aulas.   51 

Nessa data, dia 08/09 e no dia 09/09, serão exclusivas as disciplinas serem 52 

aprovadas no colegiado. 53 

Foram expressas dúvidas a respeito da qualidade da formação dos discentes, 54 

de como será feito as aulas e acesso a lista de discentes formandos.  55 

Também foi frisado o caráter facultativo das atividades remotas, além da 56 

importância de serem ofertadas apenas disciplinas optativas, para não gerar algum 57 

tipo de pressão psicológica aos estudantes fragilizados pelo momento atual.  E houve 58 

a proposta de aulas livres, com temas para refletir o período atual, sem optar pela 59 



obrigatoriedade das disciplinas ofertadas, junto com a possibilidade de se formar uma 60 

comissão para organizar as disciplinas de CPS. 61 

Foi falado a respeito dos problemas com os créditos das disciplinas, que 62 

poderão ser divididas, onde o colegiado deverá se organizar para ver qual será o 63 

menos “prejudicial”, além de definir um limite de créditos.  64 

Houve um questionado a respeito da qualidade das aulas remotas e houve uma 65 

defesa a respeito que, sem reprovações ou presença mínima, os formandos deverão 66 

fazer um esforço para se formar, sem complicações de fazer aulas obrigatórias. 67 

Se teve uma discussão a respeito das disciplinas que não serão contabilizadas 68 

com o tempo de integralização e relembrado o problema dos estudantes que recebem 69 

auxílio. A resposta foi de que o ILAESP mandou cerca de 100 mil em verbas 70 

destinadas a viagens e afins, para a PRAE, garantindo a manutenção dos auxílios 71 

estudantis. Foi notificado que a PRAE tem autonomia para gerenciar onde os recursos 72 

serão direcionados (por exemplo, em auxilio digital) e que os auxílios estudantis ativos 73 

serão mantidos, sem previsão para o ano que vem, a respeito da verba da PNAE – 74 

pois depende da posição do governo federal, que a situação está instável.  75 

Também houve o entendimento de que as aulas no Período Emergencial 76 

Especial serão divididas, então os créditos contabilizados não serão completos, 77 

fazendo com que, talvez, quando as aulas presenciais voltarem, precise cursar a aula 78 

novamente, para que se cumpra e obtenha os créditos restantes. Professor João 79 

propôs que, se um conjunto de professores ofertarem uma disciplina, pode-se 80 

completar os 4 créditos, dando segurança para quem cursar.   81 

Foi falado a respeito da duplicidade dos docentes: o docente que 82 

eventualmente ministrar aulas no Período Emergencial, devido ao baixo número de 83 

professores ativos no curso (somente oito ativos), vai extrapolar os 16 créditos no final 84 

do ano. Não terá como diminuir o semestre presencial e os professores que cumpriram 85 

toda a carga horária, não terão como substituir, acatando na duplicidade de ministrar 86 

a aula; não tem como cobrir a carga horária duas vezes. Frisando a sobrecarga do 87 

trabalho do professor.  88 

Além que a carga horária comum de 68hrs e 4 créditos é inviável no ensino 89 

remoto. Como deverá ser pensada a equivalência das aulas on-line com as aulas 90 



presenciais? Não é possível ministrar 3hrs de ensino remoto; ficará a critério de cada 91 

professor? O colegiado tem a autonomia para tomar a decisão, mas precisa consultar 92 

a PROGRAD para saber, de fato, o que fazer.  93 

Sem quórum o suficiente, não foi possível dar encaminhamento as duas 94 

propostas: 1) Serão ofertadas apenas disciplinas optativas, com temas que podem ou 95 

não refletir o período atual; 2) formação de uma Comissão para organizar as 96 

disciplinas de CPS.  97 

 Porém, houve um consenso entre os participantes: após a publicação desta 98 

ata, será aberto um arquivo de acesso público aos estudantes e docentes, colocando 99 

os pontos básico e aceitando a inclusão de outros, demarcando as deliberações que 100 

o colegiado precisa tomar ou realizar, para ter clareza neste processo. Lembrando da 101 

data final do dia 08/09/2020 para entregar as disciplinas.  102 

O próximo colegiado, cuja reunião é deliberativa, será no próximo dia 103 

01/09/2020 (terça-feira), as 14:30hrs.  104 

Nada mais a declarar, esta ata foi lavrada por mim, Gabrieli Mendes da Silva.  105 


