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 Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois reuniram-se para a reunião extraordinária de 1 
colegiado do curso de Ciência Política e Sociologia da UNILA as pessoas a seguir: Victoria Darling, 2 

Juanita Cuellar Benavidez, Marcelino Lisboa, Élen Schenider, Claudia Nascimento, João Barros e Flavio 3 
Gaitán. A reunião iniciou às 10.35, com a seguinte pauta: 1. Decisão sobre a conformação e publicação 4 

do colegiado: O coordenador explica que a PROGRAD questionou processos de estudantes enviados 5 
dando a entender que não aprovaria futuras solicitações até não estar publicado o colegiado. Perante essa 6 

situação, abre consulta sobre a conformação que deve ter esse órgão. Diversas falas expressam o acordo 7 
com a publicação do colegiado, para não impedir o avanço dos processos dos estudantes. 8 

Encaminhamento: consultar a professores, estudantes e técnicos sobre a intenção de formar parte do 9 
colegiado. 2. Solicitação do professor Marcelino Teixeira Lisboa de Licença para capacitação 10 
técnica pelo período de 90 días (22/09/2023 a 21/12/2023): O professor leu um documento de 11 

solicitação da licença, que inclui a motivação para solicitar o afastamento e um plano de reposição de 12 
aulas, que foi aprovado pelos membros. Encaminhamento: Autorizar o afastamento para Licença 13 
Capacitação do professor Marcelino Teixeira Lisboa para o período de 22/09 a 21/12 de 2023. A reunião 14 

encerrou às 13.10 h. Sem mais, eu Flavio Gaitán lavrei a ata. 15 


