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ATA nº 007/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DEPARTAMENTAL DE 1 

CIÊNCIA POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 2 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezenove, às treze 3 

horas e trinta minutos, realizou-se, na sala 521 do Edifício Pedro I, no complexo da 4 
Reitoria, a sétima reunião ordinária do ano do Departamento de Ciência Política (DECP) da 5 
Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do Chefe do Departamento, professor 6 
FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA MARQUES, e com a presença dos seguintes 7 
professores: ADRIANO NERVO CODATO, ALEXSANDRO EUGÊNIO PEREIRA, 8 
EMERSON URIZZI CERVI, NELSON ROSÁRIO DE SOUZA e RENATO MONSEFF 9 
PERISSINOTTO. Os professores Rafael Cardoso Sampaio e Bruno Bolognesi se 10 
encontram em afastamento para pós-doutorado. O professor Paulo Roberto Neves Costa 11 
justificou a ausência por motivo de saúde. O professor Sérgio Soares Braga justificou a 12 
ausência devido a um imprevisto. Constatada a existência de “quórum”, o Senhor 13 
Presidente declarou aberta a reunião, tendo submetido os pontos de pauta abaixo listados 14 
à deliberação. Uma vez que os pontos de pauta foram aprovados por unanimidade, deu-se 15 

início à discussão acerca de cada item. 1. INFORMES: O Senhor Presidente informou que, 16 
após entendimento mútuo, a secretaria do DECP, juntamente com as secretarias da 17 
Especialização e do PPG de Ciência Política, irão realizar a mudança de espaço físico da 18 
sala 908 para a sala 517 do Edf. Pedro I entre os dias 27 de novembro e 29 de novembro 19 
de 2019, afetando temporariamente o atendimento interno e externo. O Senhor Presidente 20 
também informou aos presentes acerca do processo SEI 23075.076437/2019-64, que trata 21 
de evento organizado pelo Exército Brasileiro, tendo instruído que os interessados em 22 
participar se manifestem no âmbito do próprio processo indicado. O Senhor presidente 23 
também relatou os trâmites mais recentes concernentes ao processo de reforma curricular 24 
do Curso de Graduação em Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura), tendo-se 25 

destacado as definições de grade horária concertada pela Coordenação do Curso. 2. 26 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PROFESSORA SUBSTITUTA E AMPLIAÇÃO DO 27 

CONTRATO PARA 40 HORAS: O Senhor Presidente apresentou a solicitação de 28 
renovação do contrato da professora substituta Flávia Bozza Martins, bem como a 29 
solicitação de ampliação da carga horária do referido contrato de 20 horas semanais para 30 
40 horas semanais. A necessidade de ampliação do contrato de 20 horas para 40 horas se 31 
justifica devido ao fato de que, no semestre 2020/1, o DECP precisará tanto contemplar 32 
disciplinas externas (duas turmas para o Curso de Contábeis) quanto, também, dar conta 33 
das demandas relacionadas às disciplinas do Curso de Ciências Sociais. Colocado em 34 
discussão e votação, as referidas solicitações foram aprovadas por unanimidade de votos, 35 

devendo-se encaminhar o processo à PROGEPE. 3. RENOVAÇÃO DO PROCESSO 36 

SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO: O Senhor Presidente apresentou a 37 
solicitação de prorrogação da validade do processo seletivo para professor substituto do 38 
Departamento de Ciência Política, Edital nº 333, Resultado do processo seletivo para 39 
contratação de professor substituto, de 7 de agosto de 2019, conforme trata Edital nº 40 
267/19-PROGEPE, publicado no D.O.U. de 01/07/2019, Seção 3, páginas 75, 76 e 77, 41 
Processo: 23075.040127/2019-10, por igual período. Colocada em discussão e votação, a 42 
prorrogação da validade do processo seletivo para professor substituto foi aprovada por 43 

unanimidade de votos, devendo-se encaminhar o processo à PROGEPE. 4. COMISSÃO 44 

ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DA CHEFIA DO DECP (2020-2022): O Senhor Presidente 45 
informou sobre a necessidade de formar a comissão eleitoral para eleição da chefia do 46 
DECP, gestão que vai de 2020 a 2022. Colocado em discussão e votação, foi constituída e 47 
aprovada por unanimidade de votos a comissão composta pelos seguintes membros: 48 
professor Renato Monseff Perissinotto (presidente da comissão), professor Sérgio Soares 49 
Braga (suplente), Milena Cristina Oswald (representante técnico-administrativo) e Emanuel 50 

Roberto Da Silva (representante discente). 5. ROTINA DE AFASTAMENTOS (PLANO DE 51 
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DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS): O Senhor Presidente colocou em discussão os 52 
efeitos do Decreto 9.991/2019, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento de 53 
Pessoas, e o edital da PROGEPE com as regras para afastamentos para pós-doutorado. A 54 
rotina interna a ser seguida no âmbito do DECP foi apresentada a todos os presentes, 55 

aprovada e homologada por unanimidade, encontrando-se anexa a esta ata. 6. 56 

AFASTAMENTOS PARA O EXTERIOR: O Senhor Presidente apresentou a solicitação de 57 
afastamento do país dos professores: a) Francisco Paulo Jamil Almeida Marques, para o 58 
evento 9th Brazil-US Colloquium on Communication Studies 2020 (9º Colóquio Brasil – 59 
Estados Unidos de Estudos de Comunicação), a ser realizado na Universidade do Texas, 60 
em Austin, Estados Unidos, entre 24 e 25 de março de 2020. b) Francisco Paulo Jamil 61 
Almeida Marques, para o evento da Brazilian Studies Association (BRASA 2020 62 
International Conference), a ser realizado na Universidade do Texas, em Austin, Estados 63 
Unidos, entre 26 e 28 de março de 2020. Colocados em discussão e votação, os referidos 64 
afastamentos foram aprovados por unanimidade de votos. O departamento assumirá os 65 
encargos didáticos e administrativos dos professores. c) A plenária departamental apreciou 66 
a solicitação do professor Francisco Paulo Jamil Almeida Marques para realizar estágio 67 
pós-doutoral no College of Communication Arts & Sciences (School of Journalism) da 68 
Michigan State University, em East Lansing, Estados Unidos. O título do projeto é "Cultura 69 
da opinião, critérios de editorialidade e o Jornalismo como ator político no Brasil e nos 70 
Estados Unidos". A solicitação do docente incluiu a carta de aceite emitida pelo supervisor 71 
do estágio, Dr. Tim Vos, Diretor da School of Journalism da referida instituição estrangeira, 72 
e o projeto de pesquisa contendo detalhes do plano de trabalho. Uma vez que o processo 73 
seletivo interno ao Departamento levou em consideração os trâmites estabelecidos pelo 74 
colegiado (1. Levantamento interno das demandas no âmbito desta unidade; 2. 75 
Apresentação da documentação pertinente por parte dos interessados – carta convite, 76 
projeto de pesquisa e plano de atividades; 3. Avaliação dos pedidos com base em critérios 77 
transparentes e isonômicos – inventário de atividades acadêmicas, administrativas e 78 
científicas; qualidade da instituição de destino e do supervisor pretendido; qualidade do 79 
projeto de pesquisa e importância da ação de desenvolvimento para a área e para os 80 
objetivos institucionais), a plenária aprovou por unanimidade o afastamento do referido 81 
docente para as atividades de pós-doutorado no período compreendido entre 1º de agosto 82 
de 2020 e 31 de julho de 2021, sendo que o desenvolvimento da pesquisa se dará na 83 
cidade de East Lansing, Michigan, Estados Unidos. O Departamento de Ciência Política 84 
assumirá as atividades didáticas e administrativas do professor no período acima descrito. 85 

7. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS DOCENTES: O Senhor Presidente, 86 
seguindo a rotina encaminhada pela Direção do Setor de Ciências Humanas, apresentou 87 
para apreciação os projetos de pesquisa dos docentes relacionados a seguir: a) Nelson 88 
Rosário de Souza, projeto de pesquisa "A mídia e as disputas discursivas por identidade", 89 
cujo avaliador designado foi o professor Sérgio Soares Braga (processo 90 
23075.079263/2019-91), que apresentou à plenária relato positivo, aprovando o projeto de 91 
pesquisa em questão; B) Alexsandro Eugênio Pereira, projeto de pesquisa “Accountability 92 
nas organizações internacionais: o papel da Sociedade civil no funcionamento dos 93 
mecanismos de Accountability do grupo banco mundial - 1993 a 2015”, cujo avaliador 94 
designado foi o professor Adriano Nervo Codato (processo 23075.081260/2019-18), que 95 
apresentou à plenária relato positivo, aprovando o projeto de pesquisa em questão; c) 96 
Sérgio Soares Braga, projeto de pesquisa “Elites, Profissionalização política, tecnologias 97 
digitais e as funções desempenhadas pelos e-parlamentos: um estudo comparado das 98 
Assembleias e Câmaras Legislativas brasileiras (2020-2024)”, cujo avaliador designado foi 99 
o professor Emerson Urizzi Cervi (processo 23075.082548/2019-18), que apresentou à 100 
plenária relato positivo, aprovando o projeto de pesquisa em questão. Os projetos e seus 101 

respectivos pareceres foram aprovados por unanimidade. 8. SOLICITAÇÃO DO CURSO 102 
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DE BIOMEDICINA: O Senhor Presidente apresentou a consulta do Curso de Biomedicina, 103 
encaminhada via processo SEI 23075.080527/2019-50, para que os Departamentos do 104 
Setor de Ciências Humanas se manifestem sobre o interesse em se responsabilizar pelas 105 
disciplinas "DEONTOLOGIA" e "PENSAMENTO EM CIÊNCIA". Após avaliação das "fichas 106 
01", constatou-se que o DECP não tem recursos humanos suficientes para atender à 107 

solicitação. Esta foi a compreensão da unanimidade dos presentes. 9. ESPECIALIZAÇÃO 108 

EM SOCIOLOGIA POLÍTICA: O Senhor Presidente informou que esse ponto de pauta não 109 
seria apreciado, pois o coordenador da especialização, o professor Paulo Roberto Neves 110 
Costa, informou que estava impossibilitado de participar da reunião por motivo de saúde. 111 

10. PARLAMENTO JOVEM: O Senhor Presidente apresentou para apreciação o projeto de 112 
extensão "Parlamento Jovem: Programa De Educação Cívica Do Tribunal Regional 113 
Eleitoral Do Paraná", realizado em parceria com TRE-PR, de coordenação do professor 114 
Emerson Urizzi Cervi. Colocado em discussão e votação, o referido projeto foi aprovado 115 
por unanimidade de votos. Esgotados os assuntos e nada mais havendo a tratar, eu, 116 
Milena Cristina Oswald, Secretária, lavrei a presente ata que subscrevo, juntamente com o 117 
Senhor Presidente. Tendo sido aprovada nesta data, vai assinada pelos professores 118 
presentes a esta reunião.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 119 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIA: 120 


