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 Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois reuniram-se para a reunião extraordinária 1 

de colegiado do curso de Ciência Política e Sociologia da UNILA as pessoas a seguir: Victoria Darling,  2 

Rogério Giugliano, Fernando Correa Prado, Juanita Cuellar Benavidez, João Barros II, Gil Felix, 3 
Lucimara Reis, Claudia Nascimento e Flavio Gaitán. A reunião ocorreu virtualmente pelo software 4 
conference e iniciou às 10.00, com a seguinte pauta: 1. Pedido do professor Rogério Gimenes Giugliano 5 

de cooperação técnica na UNB. O professor expõe o pedido de cooperação técnica com o programa de 6 
pós-graduação de Estudos Comparados das Américas da Universidade de Brasília, por um periodo de 7 

três anos, renováveel por mais um ano. O professor salienta que as disciplinas que costuma ministrar 8 
serão ministrados por outros professores, a saber: Teoria Sociológica Contemporânea, pela professora 9 
Victoria, a professora Élen ou o professor José Renato; Sociologia da Cultura, pelo professor Marcos ou 10 

a professora Lucimara; Epistemologia pela professora Élen ou o professor Marcelino. A continuação, 11 
houve manifestações de apoio à solicitação e palavras de elógio ao professor Rogério. O professor Gil 12 
Felix solicita inserir na ata o seguinte texto de sua autoria: “O Prof. Gil Felix solicita a palavra e expõe 13 

que: recebeu o ponto de pauta sem documentos; que em 2019 fez uma solicitação de afastamento para 14 
estágio pós-doutoral quando o prof Rogerio era coordenador de curso; que em um primeiro momento 15 

essa solicitação não foi analisada pelo colegiado porque na opinião das pessoas presentes seria 16 
necessário uma análise dos setores ditos de controle institucional; que teve que solicitar novamente que 17 

o ponto fosse pautado em reunião seguinte; que apresentou os documentos de que não havia qualquer 18 
impedimento para o pedido; que, no momento da reunião, o prof Rogerio leu um email da ouvidoria que 19 
se referia a um processo contra o prof Gil e que recomendava aos presentes não aprovar o pedido; que 20 

esse procedimento foi um instrumento de assédio por parte da ouvidoria contra todos do colegiado e que 21 
causou graves problemas institucionais, alem da perda da possibilidade de realização do estágio; que, 22 

diante disso, os presentes na reuniao se abstiveram; que o colega Rogerio nao enviou o tal email antes 23 
para os membros do colegiado e tampouco comentou com o prof Gil sobre isso até o momento da 24 
reunião; que o prof Gil procurou a corregedoria da Unila em seguida e que recebeu certidão de que nao 25 

constava processo contra ele; que o caso poderia ter sido mais grave e que o colega poderia estar exposto 26 
a processos por calunia e difamação, por exemplo; que essa nao foi a opção dele (prof. Gil) e que, nesse 27 

caso, foi feita denuncia contra a ouvidoria; que, agora, caso fosse feito o mesmo procedimento, o prof 28 
Rogerio teria que, no minimo, retornar para a proxima reunião com os documentos dos ditos órgaos de 29 
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controle institucional; que a existencia de qualquer protocolo de denuncia contra o colega apresentado 30 
no momento da reuniao poderia ser um motivo para a abstençao do curso em relação ao pedido do prof. 31 
Rogerio; que, por conta disso, o colega poderia perder a oportunidade de fazer a sua colaboração tecnica; 32 

que ele (prof. Gil) entende que é dever do curso defender incondicionalmente os direitos docentes e não 33 
prejudicar a universidade e, em especial, um colega, profissionalmente ou pessoalmente, quando se 34 

solicita pedido plausível de afastamento para estágio pos-doutoral, colaboração técnica etc; que fatos 35 
como o que ocorreram fazem parte de uma história lamentável da Unila que gerou danos irreversíveis 36 
para ele, prof Gil, e para outros colegas, assim como para o curso, estudantes, Instituto e a universidade 37 
como um todo”. Encaminhamento: aprovado. O colegiado do curso reivindica o direito de todo servidor 38 
aos direitos contemplados em lei 2. Volta presencial no próximo semestre, em função do comunicado 39 

da reitoria que aclara que os cursos remotos -podem continuar até o final do 40 
semestre. Encaminhamento: o curso refrenda a decisão tomada anteriormente, as aulas voltaram à 41 
modalidade presencial no próximo semestre letivo. 3. Discussão sobre potencial vaga por redistribuição 42 
da prof. Juliana.- Proposta do incorporação formal do prof. João Barros. O professor João apresenta o 43 

pedido de ocupar a vaga do curso liberada pela saída da professora Juliana Guanais. A coordenação do 44 

curso explica que não há informação sobre essa vaga. Encaminhamento: i. o colegiado aprova o pedido 45 
do professor João. ii. A coordenação vai enviar correio à PROGEPE consultando sobre a vaga liberada 46 
pela saída da professora Juliana. 4.  Solicitação do curso de arquitetura de incoporar no rol de optativas 47 

a disciplina "Estado, Industrialização e Sociedade". A professora Andrea Moassab apresenta a ementa, 48 
incluida com anexo na presente ate, e fundamenta o pedido. Há várias intervenções manifestando apoio 49 

à solicitação. Encaminhamento: solicitação aprovada. 5. Processos dos estudantes. 5.1. Processo 50 
23422.010380/2022/97. O estudante Gabriel Siqueira Gil solicita que a disciplina LET0042, Economia 51 
da Cultura seja considerada livre. Encaminhamento: aprovado. 5.2. Processo 23422.015590/2021-80. A 52 

estudante Vanessa Mancino solicita que as disciplinas aDM138. Direito Administrativo I, ADM145, 53 
Direito financeiro e tributário e ECO68. Economia Política sejam consideradas optativas. 54 
Encaminhamento: Aprobada a inclusão no rol de optativas de Economía Política. Reprovada a 55 

incorporação de Direito Administrativo I e Direito Financeiro. O colegiado informa que está em processo 56 
uma reforma do PPC que modifica as optativas do curso   6. Regimento do colegiado. Considerando o 57 

avançãdo da hora, a coordenação propõe não tratar o ponto. Encaminhamento: fazer reunião 58 
extraordinária.  A reunião encerrou às 11.40 h. Sem mais, eu Flavio Gaitán lavrei a ata 59 
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