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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 REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Ciência Política e
Sociologia, realizada no dia 25 de Maio de 2020, às 15 horas por meio do
sistema RNP – ConferênciaWEB.

Às 15 horas de 25 de maio de 2020, reuniram-se por meio do sistema RNP – ConferênciaWEB, o(a)s

professore(a)s,  técnico-administrativos  em  educação  e  discentes  do  Curso  de  Ciência  Política  e

Sociologia do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política. Estiveram presentes na

reunião o coordenador do curso Rogério Gimenes Giugliano,  o(a)s  professore(a)s  Maíra Machado

Bichir,  Marcelino Teixeira  Lisboa,  Élen  Cristiane  Schneider,  Gil  Almeida  Felix,  Victoria  Darling,

Flávio Gaitan, Francisca Paula Soares Maia, João Roberto Barros II e Mauro Victoria Soares; o(a)s

discentes Dayana Paola Salazar Benalcazar, Eliane Do Prado Rodrigues, Elisa da Costa Silva, Gabrieli

Mendes da Silva, Guilherme Soalheiro, Izzack, Jhey, Layra Fabian, Livia Pelzl Zanatta, Mari Lima,

Milagros, Nathalia,  Nathalis,  Reginaldo, Wellington de Souza Lima e Yasmim Oliver Andia, e eu

técnico-administrativo em educação, Romulo Piconi, redator desta ata. Procedeu-se com a pauta:

Informes:

a. Portaria n. 151/2020/GR: informou-se que a reunião ocorrerá conforme portaria n. 151/2020 que

regulamenta  a  utilização  de  ferramentas  de  videoconferência  em reuniões  no  âmbito  da  UNILA.

Discutiu-se as possibilidades de gravação da reunião e decidiu-se pela continuidade da reunião com

gravação realizada por ferramenta externa ao sistema RNP;

b. Seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe: o professor Gil anunciou

que está sendo organizada a terceira edição do Seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina

e Caribe, pede apoio do curso e de voluntários para a organização do evento;

c.  Estudantes  em vulnerabilidade: a  discente  Gabrieli  agradeceu  a  ajuda  da  comunidade  e  dos

professores nas ações de auxílio aos estudantes de CPS em situação de vulnerabilidade.
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d. Levantamento da necessidade de espaço físico: a professora Maíra informou que o CIIRI está

fazendo o levantamento da necessidade de espaço físico e dos grupos de pesquisa e extensão do centro.

Ela reforça o pedido de que o formulário que foi encaminhado seja respondido.

e. CONSUNI e mobilidade: a professora Maíra informou que na próxima reunião do CONSUNI será

discutido o remanejamento dos recursos do ILAESP para auxílio dos estudantes em vulnerabilidade e

que um grupo de estudantes em mobilidade do ILAESP estão tendo dificuldades de repatriação.

f. Pós-graduação do curso: o professor Gil informou que os APCNs estão todos suspensos, mas que a

discussão sobre a pós-graduação poderia avançar. Informou que houve uma proposta de mestrado em

Ciências Sociais recusada e que os proponentes da proposta estão dispostos a conversar com o curso.

g. Saúde Mental:  o professor Gil reforçou a necessidade de que discussões sobre as condições de

trabalho  e  de  vida  na  região  e  na  universidade  sejam  realizadas,  considerando  a  quantidade  de

falecimentos relacionados a essa questão. Afirmou que o colegiado deveria iniciar esse debate, uma

vez que o curso recentemente passou por essa experiência.

Pauta:

O informe que seria dado sobre a situação dos Trabalhos de Conclusão de Curso foi transformado em

ponto de pauta e, a pedido do professor Gil, o ponto das diretrizes do curso foi inserido como ponto de

pauta. Indicou-se que o teto da reunião seria 17h30.

1.  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso:  informou-se  que,  segundo  a  PROGRAD,  os  TCCs  serão

prorrogados, não causando prejuízos aos estudantes, mas que não se tem a garantia da continuidade

dos  auxílios  para  estes  estudantes,  em especial  para  os  que  ainda  tem pendência  de  créditos  de

disciplinas. A professora Élen sugeriu que o curso se manifeste por meio de memorando sobre essa

questão.  As  discentes  Gabrieli  e  Dayana  reforçaram o  apelo  dos  estudantes  para  que  o  curso  se

posicione sobre os auxílios e que o CONSUN analise a possibilidade de realocação das despesas da

universidade para bolsas estudantis. O técnico-administrativo em educação Romulo argumentou que o

calendário acadêmico não está sendo elaborado em conjunto com as políticas de assistência estudantil

e reforçou a necessidade que o calendário não esteja dissociado dos assuntos estudantis e das políticas

de permanência dos estudantes.  Encaminhamento: será encaminhado memorando para a PRAE com

cópia para o CONSUN e Reitoria com essa demanda. 

2. Disciplinas 2020/1:  o coordenador informou que ficaram pendentes  de aprovação os planos de

ensino das disciplinas  de 2020/1 e sugere que eles  sejam aprovados,  mas que ficaria  aberto,  caso
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necessário, uma nova rodada de discussão dos planos por conta das alterações impostas pela pandemia.

Encaminhamento: aprovou-se os planos de ensino de 2020/1.

3.  Solicitação  de  equivalência  de  disciplinas: o  coordenador  informou  que  encaminharia  as

solicitações de equivalência  para os docentes das disciplinas e as aprovaria  ad referendum após o

parecer  dos  docentes.  O professor  Gil  argumentou que  existia  uma deliberação  no colegiado  que

formou uma comissão para decidir as equivalências, e que aquela decisão deveria ser respeitada e que

as solicitações sejam debatidas no colegiado. O coordenador informou que as solicitações em questão

se referiam à equivalências externas e não internas. Encaminhamento: as solicitações de equivalência

seguirão o rito usual do curso, após análise dos docentes das disciplinas o coordenador irá aprová-las.

4. Diretrizes de ensino, pesquisa e extensão do curso: o professor Gil solicitou que a discussão das

diretrizes seja retomada pelo colegiado e que havia sido formada uma comissão para realizar uma

análise técnica da proposta de diretrizes. O coordenador informou que a comissão não teria conseguido

se reunir no último semestre. O técnico-administrativo em educação Romulo solicitou o desligamento

da comissão e da comissão de análise das equivalências do curso a que fazia parte. Encaminhamento: o

coordenador irá realizar consultas a potenciais interessados de modo a recompor a comissão.

Sem mais, deu-se por encerrada a reunião às 17h30 e eu, Romulo Bassi Piconi, lavro esta ata que se

aprovada, será assinada pelos presentes na reunião. Foz do Iguaçu, 25 de Maio de 2020.
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