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ATA nº 002/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA 1 

DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 26 2 

DE ABRIL DE 2019. 3 

Aos vinte e seis dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, às onze 4 
horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se, na sala 521 do Edifício Pedro I, no 5 
complexo da Reitoria, a segunda reunião ordinária do ano do Departamento de 6 
Ciência Política (DECP) da Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do 7 
Chefe do Departamento, professor FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA 8 
MARQUES, e com a presença dos seguintes professores: ALEXSANDRO 9 
EUGÊNIO PEREIRA, ADRIANO NERVO CODATO, BRUNO BOLOGNESI, 10 
EMERSON URIZZI CERVI, NELSON ROSÁRIO DE SOUZA, PAULO ROBERTO 11 
NEVES COSTA, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, RENATO MONSEFF 12 
PERISSINOTTO e SÉRGIO SOARES BRAGA. Constatada a existência de 13 
“quórum”, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, tendo submetido os 14 
pontos de pauta abaixo listados à deliberação. Uma vez que os pontos de pauta 15 
foram aprovados por unanimidade, deu-se início à discussão acerca de cada item. 16 

01) INFORMES: O Senhor Presidente fez um balanço acerca das obras de 17 
infraestrutura providenciadas pela SUINFRA até o presente momento. A expectativa 18 
é a de que, em breve, todas as demandas encaminhadas pela chefia tenham sido 19 
atendidas nos espaços do Departamento de Ciência Política no 5º andar do Edifício 20 
Pedro I. O Senhor Presidente também informou acerca da possibilidade de extinção 21 
de funções gratificadas, inclusive a FG4 que atualmente é concedida ao chefe do 22 
DECP. O Senhor Presidente mencionou, ainda, a notícia que recebeu na Plenária 23 
Setorial sobre o andamento de uma reestruturação administrativa em curso na 24 
Universidade, promovida pelo SIORG – ainda não sabe qual será o impacto das 25 
mudanças no âmbito do Departamento. O Senhor Presidente também relatou as 26 
informações que conseguiu coletar sobre as mudanças promovidas pela 27 
PRPPG/UFPR no que se refere à elaboração de um novo banco de projetos da 28 
Universidade, tendo solicitado aos representantes do DECP no Comitê de Pesquisa 29 
do Setor que mantenham os docentes informados quanto às novidades e 30 
procedimentos. O professor Paulo Costa pediu a palavra para apresentar a situação 31 
financeira do Curso de Especialização, que atualmente possui vinte e um mil reais 32 
em conta e que tem como previsão um valor de aproximadamente setenta e um mil 33 
reais após o pagamento de três meses de mensalidades dos quarenta alunos 34 
matriculados. Esse valor poderá ser investido em remuneração de professores e em 35 
gastos diversos, como compra de passagens e diárias, pagamentos de taxas de 36 
inscrição e compra de equipamentos, por meio da FUNPAR. O professor Adriano 37 
informou que a Capes suspendeu a concessão de recursos para o PRINT 38 

(Programa de Internacionalização). 02) APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: Foi 39 
apresentada a Ata da última reunião, realizada no dia 15 de março de 2019, a qual 40 

foi aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. 03) PRÊMIO 41 

FLORESTAN FERNANDES 2018: O Senhor Presidente colocou em discussão o 42 
parecer elaborado pelos professores Adriano Codato e Renato Perissinotto sobre a 43 
escolha do discente para receber o prêmio Florestan Fernandes referente ao ano de 44 
2018 (Graduação / Bacharelado em Ciência Política). Os seguintes alunos 45 
concorreram: Carolina Calefi, Giorgio Beltrami Gonazalez, Pedro Henrique Moura 46 
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Leite e Djiovanni Jonas França Marioto. O professor Renato apresentou à plenária o 47 
seguinte parecer: “O trabalho do aluno Pedro Henrique Moura Leite foi indicado 48 
pelas seguintes razões: 1) Obteve nota máxima da banca; 2) enuncia claramente 49 
uma questão teórica, a saber, a relação entre meios de informação e tipo de cultura 50 
política; 3) utiliza banco de dados consagrado pela literatura sobre cultura política; 4) 51 
o trabalho está bem escrito e acabado. Deve, por isso, ser indicado por esse 52 
departamento para concorrer ao prêmio „Florestan Fernandes‟.” O parecer e a 53 

respectiva indicação foram aprovados por unanimidade. 04) PROCESSO PARA 54 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO (PROCESSO SELETIVO): O 55 
Senhor Presidente solicitou ao professor Rafael Sampaio que fosse dada celeridade 56 
ao pedido de abertura e encaminhamento do processo de afastamento para pós-57 
doutorado. Isso porque, conforme orientação do Setor de Ciências Humanas, o 58 
Departamento tem a necessidade de que a portaria do afastamento do referido 59 
docente esteja devidamente publicada para que só então seja possível abrir o 60 
processo seletivo para contratação de professor substituto (há necessidade de 61 
anexada a portaria de afastamento para que seja encaminhada a solicitação de 62 
professor substituto). Feita a solicitação, a plenária indicou os nomes dos seguintes 63 
docentes para organizar, avaliar e conduzir o processo seletivo para professor 64 
substituto: Adriano Nervo Codato, Bruno Bolognesi e Sérgio Soares Braga (o 65 
professor Alexsandro Eugênio Pereira atuará na condição de suplente). A indicação 66 
foi aprovada por unanimidade. Antes de encerrar este ponto, o professor Bruno 67 
Bolognesi informou que teve a inscrição indeferida para concorrer à bolsa de pós-68 
doutorado na CAPES. Informou que há possibilidade de obter a bolsa pelo PRINT já 69 
com vigência a partir de 2019/2, havendo a possibilidade de ficar afastado no 70 

referido semestre. 05) DISCIPLINAS 2019/2: O Senhor Presidente colocou em 71 
discussão as disciplinas que devem ser ofertadas no segundo semestre de 2019 72 
para o curso de graduação. Foi decidida, por unanimidade, a seguinte distribuição 73 
de disciplinas: Disciplina HCS004 – Pensamento Social Brasileiro, turma A, horário 74 
de terça-feira das 10:30 às 12:30 e quinta-feira das 7:30 às 09:30, professor 75 
Alexsandro Pereira (serão ofertadas 55 vagas); Disciplina HCS004 – Pensamento 76 
Social Brasileiro, turma B, horário de terça-feira das 07:30 às 09:30 e quinta-feira 77 
das 09:30 às 11:30, professor Alexsandro Pereira (serão ofertadas 55 vagas); 78 
Disciplina HCP002 – Fundamentos da Teoria Política, turma A, horário de quarta-79 
feira, das 07:30 a 11:30, professor Renato Perissinotto (serão ofertadas 50 vagas); 80 
Disciplina HCP002 – Fundamentos da Teoria Política, turma B, horário de segunda-81 
feira, das 07:30 às 11:30, professor Paulo Costa (serão ofertadas 50 vagas); 82 
Disciplina HCP005 – Métodos Quantitativos em Ciência Política, horário de quinta-83 
feira, das 07:30 às 11:30, professor Emerson Cervi (serão ofertadas 40 vagas); 84 
Disciplina HCP008 – Comportamento e Cultura Política, horário de segunda-feira às 85 
07:30 às 11:30, professor Nelson Rosário (serão ofertadas 40 vagas); Disciplina 86 
HCP004 – Relações Internacionais, horário de quarta-feira, das 07:30 às 11:30, 87 
professor Alexsandro Pereira (serão ofertadas 30 vagas); Disciplina HCP009 – 88 
Métodos de Pesquisa Científica em Ciência Política, horário de terça-feira das 07:30 89 
às 12:30, professor Jamil Marques (serão ofertadas 20 vagas); disciplina OPTATIVA 90 
- HCP053 Tópicos Especiais em Ciência Política I, horário de sexta-feira, das 07:30 91 
às 11:30, professor Emerson Cervi (serão ofertadas 25 vagas, no formato de grupo 92 
de pesquisa); Disciplina OPTATIVA - HCP046 Realidade sócio-econômica e política, 93 
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horário de quarta-feira, das 07:30 às 11:30, professor Sérgio Braga (serão ofertadas 94 

40 vagas). A distribuição dos encargos didáticos foi aprovada por unanimidade. 06) 95 

REPRESENTAÇÃO DECP: O Senhor Presidente informou sobre o final do mandato 96 
do professor Emerson Cervi, no NDE (Núcleo Docente Estruturante do Curso de 97 
Graduação em Ciências Sociais), previsto para setembro de 2019. Foi perguntado 98 
ao professor Emerson Cervi sobre se aceitaria ser reconduzido ao cargo. Após 99 
anuência do docente, foi decidido por unanimidade que ele continuará como 100 

representante do departamento no NDE. 07) OUTROS: O professor Rafael Sampaio 101 
informou sobre a necessidade de, por conta de seu afastamento para pós-102 
doutorado, ser substituído no colegiado, nos conselhos e nas demais comissões em 103 
que participa representando o DECP. Ficou definido pelo colegiado que a 104 
substituição se dará efetivamente apenas após o afastamento do professor ter sido 105 
iniciado. Especificamente quanto ao cargo de representante do DECP na Comissão 106 
de Estágios do Curso de Graduação em Ciências Sociais, a plenária indicou e 107 
aprovou o nome do professor Bruno Bolognesi para o cargo quando este estiver 108 
vago. Sobre o docente efetivo indicado para substituir o professor Rafael Sampaio 109 
no colegiado do Curso de Graduação em Ciências Sociais, a plenária aprovou que 110 
ocupará o cargo o substituto imediato já indicado em reunião plenária anterior (na 111 
qual foram distribuídos os cargos de representantes do DECP em comissões). 112 
Esgotados os assuntos e nada mais havendo a tratar, eu, Milena Cristina Oswald, 113 
Secretária, lavrei a presente ata que subscrevo, juntamente com o Senhor 114 
Presidente. Tendo sido aprovada nesta data, vai assinada pelos professores 115 
presentes a esta reunião.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 116 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIA: 117 


