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ATA nº 005/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA 1 

DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 13 2 

DE AGOSTO DE 2020. 3 

Aos treze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, 4 
realizou-se, por videoconferência no Microsoft Teams devido à pandemia do COVID-5 
19, a quinta reunião ordinária do ano do Departamento de Ciência Política (DECP) 6 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob a Presidência do chefe do 7 
Departamento, professor ALEXSANDRO EUGÊNIO PEREIRA, e com a presença 8 
dos seguintes professores: BRUNO BOLOGNESI, NELSON ROSÁRIO DE SOUZA,  9 
PAULO ROBERTO NEVES COSTA, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, RENATO 10 
MONSEFF PERISSINOTTO, SERGIO SOARES BRAGA e a professora substituta 11 
FLÁVIA BOZZA MARTINS. A reunião teve a presença das seguintes representantes 12 
discentes: VITÓRIA PRÁ E SILVA. E da representante dos técnico-administrativos, a 13 
secretária do Departamento de Ciência Política, MILENA CRISTINA OSWALD. Os 14 
professores ADRIANO NERVO CODATO e FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA 15 
MARQUES justificaram a ausência. Constatada a existência de “quórum”, o Senhor 16 
Presidente declarou aberta a reunião, tendo submetido os pontos de pauta abaixo 17 
listados para deliberação. Uma vez que os referidos pontos foram aprovados por 18 
unanimidade, deu-se início à discussão acerca de cada item. 01. INFORMES: O 19 
professor Alexsandro informou que a disciplinas de TCC referente ao primeiro 20 
semestre deste ano tem como prazo o lançamento de nota até amanhã, 14/08/2020, 21 
pelo portal do professor. O senhor presidente informou também que no currículo 22 
novo do Curso de Ciências Contábeis o departamento não ofertará mais a disciplina 23 
HCP077 - Sociologia e Sociedade Contemporânea, porém devemos continuar 24 
ofertando a disciplina para o currículo atual e talvez será necessário ofertá-la, ainda, 25 
no primeiro semestre de 2021. 02. APROVAÇÃO DA ATA N° 04/2020: Foi 26 
apresentada a Ata da 4° reunião do ano de 2020 para homologação, a qual foi 27 
aprovada por unanimidade e serão assinadas por todos os presentes. 03. 28 
SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PROFESSORA 29 
SUBSTITUTA FLAVIA BOZZA MARTINS (PERÍODO 31/08/2020 A 31/12/2020): O 30 
professor Alexsandro apresentou a solicitação de renovação do contrato da 31 
professora substituta Flávia Bozza Martins. A necessidade de renovação do contrato 32 
se justifica devido ao fato de que, neste semestre, o DECP precisará tanto 33 
contemplar disciplinas externas (duas turmas para o Curso de Contábeis), como as 34 
demandas relacionadas às disciplinas do Curso de Ciências Sociais no período 35 
especial. Nesse momento, o calendário ainda está suspenso e haverá a 36 
necessidade de reposição das aulas do primeiro semestre de 2020, que ainda não 37 
foi determinado como ocorrerá essa reposição no restante deste semestre. Além 38 
disso, a professora possui disciplinas, ofertadas no período especial, que deverão 39 
terminar as aulas no final do mês setembro, sendo que seu contrato foi renovado até 40 
30/08/2020. E, a partir do segundo semestre de 2020 e pelo período de 12 meses, o 41 
professor Francisco Paulo Jamil Almeida Marques estará afastado para pós-42 
doutorado. Porém, por conta da determinação do Governo Federal, e em razão da 43 
pandemia de COVID-19, estão suspensos os afastamentos de servidores para o 44 
exterior. Diante disso, o seu estágio de pós-doutorado/ professor visitante no exterior 45 
precisará ser adiado para tão brevemente a situação esteja normalizada. O docente 46 
em questão foi aprovado nos dois processos seletivos conduzidos no âmbito da 47 
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UFPR: o Edital nº 02/2020 – PROGEPE/CDP (para afastamento integral) e o Edital 48 
CAPES/PRINT/UFPR (concessão de bolsa para estágio no exterior). Colocado em 49 
discussão e votação, a referida solicitação foi aprovada por unanimidade de votos, 50 
devendo-se encaminhar o processo ao Setor de Ciências Humanas e à 51 
PROGEPE. 04. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES (TITULAR E SUPLENTE) 52 
PARA O COLEGIADO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: O professor 53 
Alexsandro apresentou a solicitação do Curso de Comunicação Social, via processo 54 
SEI de nº 23075.035269/2020-91, para a indicação de representantes, tanto titular 55 
como suplente, do DECP para compor o colegiado do curso. O professor Emerson 56 
se manifestou, antes da reunião, e se colocou à disposição para ser o representante 57 
titular. O professor Nelson manifestou sua disponibilidade para continuar como 58 
suplente no referido colegiado. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por 59 
unanimidade de votos, devendo-se encaminhar o processo para Curso de 60 
Comunicação Social com as referidas indicações. 05. ORÇAMENTO FINANCEIRO 61 
DO DECP E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS: O professor 62 
Alexsandro apresentou o orçamento financeiro do DECP para o ano de 2020. Foram 63 
disponibilizados os seguintes valores: R$ 3.738,69 para a compra de materiais 64 
permanentes e R$ 18.693,46 para o custeio (consumo, serviços, etc). Colocado em 65 
discussão, foi decidido por unanimidade, que o departamento utilizará o valor 66 
disponível para compra de materiais permanentes para adquirir um televisor de 65” e 67 
o valor para custeio será utilizado para pagar inscrições dos professores no 12º 68 
ENCONTRO ABCP (Associação Brasileira de Ciência Política), que acontecerá 69 
remotamente, de 19 a 23 de outubro de 2020, e na ANPOCS (Associação Nacional 70 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais). Esgotados os assuntos e nada 71 
mais havendo a tratar, eu, Milena Cristina Oswald, Secretária, lavrei a presente ata 72 
que subscrevo, juntamente com o Senhor Presidente. Tendo sido aprovada nesta 73 
data, vai assinada pelos professores presentes a esta reunião. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-74 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 75 
PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIA: 76 


