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ATA nº 004/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA 1 

DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 22 2 

DE JUNHO DE 2020. 3 

Aos vinte e dois dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, às nove horas e 4 
trinta minutos, realizou-se, por videoconferência devido à pandemia do COVID-19, a 5 
quarta reunião ordinária do ano do Departamento de Ciência Política (DECP) da 6 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob a Presidência do professor decano do 7 
Departamento, professor ADRIANO NERVO CODATO, e com a presença dos 8 
seguintes professores: ALEXSANDRO EUGÊNIO PEREIRA, BRUNO BOLOGNESI, 9 
EMERSON URIZZI CERVI, FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA MARQUES, 10 
NELSON ROSÁRIO DE SOUZA, PAULO ROBERTO NEVES COSTA, RENATO 11 
MONSEFF PERISSINOTTO, SERGIO SOARES BRAGA e a professora substituta 12 
FLÁVIA BOZZA MARTINS. A reunião teve a presença das seguintes representantes 13 
discentes: a suplente DAYANE ALVES CASSIOLATO. E da representante dos 14 
técnico-administrativos, a secretária do Departamento de Ciência Política, MILENA 15 
CRISTINA OSWALD. O professor RAFAEL CARDOSO SAMPAIO justificou a 16 
ausência pelo afastamento para pós-doutorado. Também estavam presentes o 17 
coordenador do curso de Ciências Sociais professor Alexandro Dantas Trindade e a 18 
secretária Patrícia Cochake. Constatada a existência de “quórum”, o Senhor 19 
Presidente declarou aberta a reunião, tendo submetido o ponto de pauta única para 20 
deliberação. Uma vez que o referido ponto foi aprovado por unanimidade, deu-se 21 

início à discussão acerca desse ponto, a saber: 01. INFORMES: O professor Alex 22 
informou que a função gratificada para a chefia do departamento já foi regularizada 23 
e que a portaria com a nomeação do novo chefe deverá sair até o final de junho. O 24 
professor esclareceu que a presença do coordenador do curso de Ciências Sociais, 25 
professor Alexandro, e da secretária do curso, Patrícia, estavam presentes para 26 
entendermos melhor as formalidades referentes ao período especial. O professor 27 
Francisco Paulo Jamil Almeida Marques informou que, por conta da determinação 28 
do Governo Federal, e em razão da pandemia de COVID-19, estão suspensos os 29 
afastamentos de servidores para o exterior. Diante disso, o seu estágio de pós-30 
doutorado / professor visitante no exterior que estava previsto para ser iniciado em 31 
agosto de 2020 precisará ser adiado para tão brevemente a situação esteja 32 
normalizada. O docente também informou que foi aprovado nos dois processos 33 
seletivos conduzidos no âmbito da UFPR: o Edital nº 02/2020 – PROGEPE/CDP 34 
(para afastamento integral) e o Edital CAPES/PRINT/UFPR (concessão de bolsa 35 
para estágio no exterior). O professor avisa que manterá suas atividades 36 
normalmente – pesquisa, ensino, orientação e administração – enquanto o 37 
afastamento não for efetivado. O professor Alex também informou sobre a situação 38 
da renovação do contrato da professora substituta Flávia, que devido à situação 39 
imprevisível do momento, a solicitação está na Proplan para avaliação orçamentária.  40 

02. APROVAÇÃO DE ATAS: Foram apresentadas as Ata das 2° e 3° reuniões do 41 
ano de 2020 para homologação, as quais foram aprovadas por unanimidade e serão 42 

assinadas por todos os presentes. 03. FDA (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 43 

ACADÊMICO): Foi apresentada a necessidade de levantamento de demanda de 44 
equipamentos para o departamento, para montar uma proposta a ser inserida no 45 
edital do fundo de desenvolvimento acadêmico. Cada professor deverá encaminhar 46 
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suas demandas e sugestões para o professor Alex, que deve preparar a proposta e 47 
conversar com a Coordenação do Curso de Ciências Sociais e com o professor 48 
Paulo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. O objetivo 49 
dessas conversas é evitar a sobreposição ou a repetição de demandas nos projetos 50 

apresentados ao FDA. 04. PROPOSTAS DE OFERTA DE DISCIPLINAS DO DECP 51 

NO PERÍODO ESPECIAL PELA VIA REMOTA: Foi colocada em discussão a minuta 52 
do CEPE sobre o período especial de aulas remotas. Após ampla discussão foi 53 
colocada em votação a opção de oferta livre de disciplinas pelos docentes, a qual foi 54 
aprovada por unanimidade dos votos. Ficou combinado que a suplente Dayane irá 55 
apresentar a necessidade de disciplinas apontadas pelos alunos do curso, bem 56 
como os professores deverão enviar as fichas 2 com o planejamento de cada 57 
disciplina para o período especial. Foi decidido que serão ofertadas as seguintes 58 
disciplinas obrigatórias: HCP001 Introdução à Política: turma A pelo professor 59 
Renato, com 30 vagas, com início das aulas em 05/08/2020, às quartas-feiras das 60 
07h30 às 11h30, pela plataforma Microsoft Teams ou pela Google Meet; HCP001 61 
Introdução à Política: turma B pelo professor Nelson, com 30 vagas, com início das 62 
aulas em 06/08/2020, às quintas-feiras das 08h30 às 11h30 e aos sábados, das 63 
09h30 às 10h30, pela plataforma Microsoft Teams; HCP003 Política Brasileira: turma 64 
A pelo professor Emerson, com 30 vagas, com início das aulas em 15/07/2020, 65 
quartas-feiras das 07h30 às 11h30, pela plataforma Microsoft Teams; HCP003 66 
Política Brasileira: turma B pelo professor Sérgio, com 30 vagas, com início das 67 
aulas em 17/07/2020, às sextas-feiras das 10h30 às 11h30, pela plataforma 68 
Microsoft Teams e pelo canal do professor no YouTube; HCP002 Fundamentos da 69 
Teoria Política: turma única, pelo professor Paulo, com 30 vagas, com início das 70 
aulas em 10/08/2020, às segundas-feiras das 07h30 às 11h30, pela plataforma 71 
Microsoft Teams; HCP010 Análise de Conjuntura: turma única, pelo professor Jamil, 72 
com 20 vagas, com início das aulas em 15/07/2020, às quartas-feiras das 09h30 às 73 
11h30, pela plataforma Microsoft Teams; HCP011 Seminários de Pesquisa (Ciência 74 
Política), pelo professor Alex, com 40 vagas, com início das aulas em 14/08/2020, às 75 
sextas-feiras das 08h30 às 10h30, pela plataforma Microsoft Teams. E as seguintes 76 
disciplinas optativas: HCP062 Tópicos Especiais em Ciência Política X – Partidos 77 
Políticos, pelo professor Bruno, com 30 vagas, com início das aulas em 06/08/2020, 78 
às quintas-feiras das 18h30 às 22h30, pela plataforma Microsoft Teams ou pela 79 
Zoom; e HCP063 – Tópicos Especiais em Ciência Política XI, pela professora Flávia, 80 
com 40 vagas, com início das aulas em 14/07/2020, às terças-feiras das 07h30 às 81 
11h30, pela plataforma Google Meet; HCP061 Tópicos Especiais em Ciência Política 82 
IX, pelo professor Nelson, com 30 vagas, com início das aulas em 10/08/2020, às 83 
segundas-feiras das 08h30 às 12h30,  pela plataforma Microsoft Teams. O professor 84 

Alex ficará responsável por apresentá-las ao colegiado do curso. 05.  AVALIAÇÃO 85 

DA OFERTA DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NO CURSO DE CIÊNCIAS 86 

CONTÁBEIS: Foi apresentada a solicitação de oferta de disciplina para a reforma 87 
curricular do curso de Ciências Contábeis. A maioria dos presentes na plenária 88 
entendeu que o Departamento de Ciência Política (DECP) não terá condições de 89 
ofertar a disciplina para o Curso de Ciências Contábeis no currículo novo (que está 90 
sendo discutido pelo NDE e pelo Colegiado do Curso de Ciências Contábeis). O 91 
DECP conta com um corpo docente muito reduzido (10 professores) e atende as 92 
demandas do Curso de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em 93 
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Ciência Política. Por causa da demanda por formação específica, por pesquisa e por 94 
produção acadêmica em Ciência Política dentro da UFPR, a maior parte dos 95 
professores do departamento está vinculado, também, a outros programas de pós-96 
graduação como, por exemplo, os programas de Políticas Públicas, de 97 
Comunicação e de Sociologia – todos com os dois níveis, mestrado e doutorado. 98 
Colocada em discussão e votação, a maioria dos presentes manifestou-se de forma 99 
contrária a continuar a oferta de disciplina para o curso de Ciências Contábeis no 100 
currículo novo. Foram oito votos contrários à oferta da disciplina no currículo novo, 101 
com três abstenções à proposta: da representante discente Dayane, dos 102 
professores Paulo e Sérgio. A oferta da disciplina permanece no currículo atual, 103 
enquanto ele estiver vigente. O resultado da deliberação será encaminhado à 104 
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis. Esgotados os assuntos e nada mais 105 
havendo a tratar, eu, Milena Cristina Oswald, Secretária, lavrei a presente ata que 106 
subscrevo, juntamente com o Senhor Presidente. Tendo sido aprovada nesta data, 107 
vai assinada pelos professores presentes a esta reunião. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  108 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIA: 109 


