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ATA nº 004/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA 1 

DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 07 DE 2 

JUNHO DE 2019. 3 

Aos sete dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e 4 
quarenta minutos, realizou-se, na sala 924 do Edifício Pedro I, no complexo da Reitoria, a 5 
quarta reunião ordinária do ano do Departamento de Ciência Política (DECP) da 6 
Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do Chefe do Departamento, professor 7 
FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA MARQUES, e com a presença dos seguintes 8 
professores: ALEXSANDRO EUGÊNIO PEREIRA, ADRIANO NERVO CODATO, BRUNO 9 
BOLOGNESI, EMERSON URIZZI CERVI, PAULO ROBERTO NEVES COSTA, RAFAEL 10 
CARDOSO SAMPAIO, RENATO MONSEFF PERISSINOTTO e SÉRGIO SOARES 11 
BRAGA. Ausência justificada: O professor NELSON ROSÁRIO DE SOUZA está em 12 
afastamento do país, autorizado pela Universidade. Constatada a existência de “quórum”, 13 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, tendo submetido os pontos de pauta 14 
abaixo listados à deliberação. Uma vez que os pontos de pauta foram aprovados por 15 

unanimidade, deu-se início à discussão acerca de cada item. 1. INFORMES: Os 16 
presentes não mencionaram a existência de informes, passando-se, então, ao segundo 17 

ponto da reunião. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi apresentada a 18 
Ata da reunião ordinária do DECP realizada no dia 26 de abril de 2019, a qual foi 19 

aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. 3. REFORMA 20 

CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS: O Senhor 21 
Presidente passou a palavra ao professor Alexsandro Eugenio Pereira – um dos 22 
representantes do Departamento de Ciência Política junto à comissão responsável pela 23 
reforma curricular do Curso de Graduação em Ciências Sociais – a fim de que atualizasse 24 
os professores do DECP sobre os debates na comissão e para que expusesse os pontos 25 
acerca dos quais a plenária departamental deveria deliberar. Após exposição e discussão 26 
da proposta entre os professores, foi ratificada a aprovação das disciplinas propostas 27 
para integrarem o Núcleo Comum do Curso de Graduação em Ciências Sociais. Neste 28 
quesito, o único voto contrário foi do professor Emerson Cervi. Em seguida, foi 29 
apresentada e discutida a sugestão de estrutura curricular da linha de formação em 30 
Ciência Política. Foram aprovadas as disciplinas que constam na nova estrutura do 31 

projeto pedagógico do Curso de Ciências Sociais. 4. SOLICITAÇÃO DO CURSO DE 32 

GRADUAÇÃO EM ECONOMIA: O Senhor Presidente apresentou a consulta 33 
encaminhada pelo curso de Graduação em Economia – processo SEI 34 
(23075.037152/2019-16) – que trata de uma demanda para que o Departamento de 35 
Ciência Política ofertasse, regularmente, 8 horas/aulas semanais, em ambos semestres, 36 
a disciplina HCP077 – Sociologia e Sociedade Contemporânea, no turno manhã e noite, 37 
em uma possível implementação da reforma curricular do curso de Economia a partir de 38 
2021. A solicitação foi apreciada e discutida por todos os professores. Apesar de haver 39 
interesse da plenária em atender a demanda, constatou-se, após análise detida, que, 40 
atualmente, o DECP não tem condições de atender à solicitação por conta no número 41 
reduzido de docentes e da escala de afastamentos prevista para os próximos anos. 42 
Assim, a solicitação restou negada por unanimidade. Esgotados os assuntos e nada mais 43 
havendo a tratar, eu, Milena Cristina Oswald, Secretária, lavrei a presente ata que 44 
subscrevo, juntamente com o Senhor Presidente. Tendo sido aprovada nesta data, vai 45 
assinada pelos professores presentes a esta reunião.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 46 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIA: 47 


