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ATA nº 001/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA 1 

DEPARTAMENTAL DE CIÊNCIA POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 15 2 

DE MARÇO DE 2019. 3 

Aos quinze dias do mês de março, do ano de dois mil e dezenove, às onze horas 4 
e quarenta e cinco minutos, realizou-se, na sala 516 do Edifício Pedro I, a primeira 5 
reunião ordinária do ano do Departamento de Ciência Política (DECP) da 6 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob a Presidência do Chefe do 7 
Departamento, professor FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA MARQUES, e com 8 
a presença dos seguintes professores: ALEXSANDRO EUGÊNIO PEREIRA, 9 
BRUNO BOLOGNESI, EMERSON URIZZI CERVI, NELSON ROSÁRIO DE SOUZA, 10 
PAULO ROBERTO NEVES COSTA, RAFAEL CARDOSO SAMPAIO, RENATO 11 
MONSEFF PERISSINOTTO e SÉRGIO SOARES BRAGA. Constatada a existência 12 
de “quórum”, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, tendo submetido os 13 
pontos de pauta abaixo listados para deliberação. Uma vez que os referidos pontos 14 
foram aprovados por unanimidade, deu-se início à discussão acerca de cada item. 15 

01) APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: Foram apresentadas as Atas das últimas 16 
duas reuniões anteriores, 004/2018 e 005/2018, realizadas respectivamente nos 17 
dias 19 de outubro de 2018 e 23 de novembro de 2018, as quais foram aprovadas 18 

por unanimidade e assinadas por todos os presentes. 02) INFORMES: O Senhor 19 
Presidente informou sobre a importância do atendimento tempestivo das solicitações 20 
de equivalências de disciplinas que estão sendo encaminhadas pela Coordenação 21 
do Curso de Graduação. Solicitou que os pareceres sejam elaborados dentro do 22 
prazo estipulado, pois o Departamento é cobrado pelas instâncias que a ele 23 
endereçam pedidos de tal natureza. O Senhor Presidente também salientou que 24 
está distribuindo a quantidade de pareces entre os professores da forma mais 25 
equânime possível, de acordo com demanda e com as competências/disciplinas 26 
ministradas pelos docentes neste e em semestres anteriores. Outro informe também 27 
anunciado pelo Senhor Presidente se referiu à situação da mudança do DECP para 28 
o 5° andar do Edf. Pedro I: a pintura e o piso não poderão ser realizados por 29 
enquanto, conforme informado pela SUINFRA; uma vez que as instalações elétricas 30 
se encontram em situação precária, a chefia do Departamento tem conversado com 31 
a Direção do Setor e aberto processos no SEI (além de negociar com a SUINFRA). 32 
A solicitação para revisão/conserto/instalação de pontos de internet também foi 33 
encaminhada formalmente. Porém, até a data desta reunião, não houve previsão 34 
para execução das ordens de serviço. Atualmente, a ala da Ciência Política no 5° 35 
andar está com iluminação apenas parcial, tendo-se aconselhado os presentes a 36 
não operarem o quadro de disjuntores e demais instalações elétricas para não haver 37 
riscos à segurança. O Senhor Presidente pediu colaboração e apoio de todos os 38 
professores do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 39 
(PPGCP) para agilizar e cobrar o atendimento das solicitações relacionadas à 40 
infraestrutura junto às instâncias competentes. Outro informe é concernente ao fato 41 
de que todas as compras de mobiliário e equipamentos do DECP empenhadas em 42 
2018 já foram entregues, faltando apenas um Datashow. Informou-se, ainda, sobre 43 
a entrega de quadros brancos e acerca da disponibilização 3 quadros para o DECP, 44 
que ficaram assim distribuídos: um quadro para a sala dos professores Sérgio e 45 
Rafael (sala 518); um quadro para a sala 519-B, do professor Paulo; um quadro 46 
para a sala 519-A, dos professores Emerson e Nelson. Ficou decidido que, caso 47 
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haja impedimento na instalação de algum dos quadros, o item será repassado à 48 
Coordenação de Libras, com a devida transferência patrimonial. Como último item 49 
deste ponto, o professor Bruno Bolognesi anunciou que um aluno do Chile tem 50 
pretensão de fazer o doutorado-sanduíche em Ciência Política na UFPR. Combinou-51 

se que tal assunto deve ser encaminhado ao colegiado da pós-graduação. 03) 52 

PROCESSOS DA ESPECIALIZAÇÃO: O professor Paulo Roberto Neves Costa, 53 
coordenador da especialização (lato sensu) em Sociologia Política da UFPR, 54 
apresentou os seguintes processos, pendentes de regularização, para aprovação da 55 
plenária: Solicitação de Certificado de Aperfeiçoamento da aluna LUANA KEILA 56 
BATISTA – Processo nº 23075.010291/2019-9, solicitação aprovada por 57 
unanimidade de votos; Solicitação de Certificado de Aperfeiçoamento do aluno 58 
VANDERLEI LUIS KROMBAUER BONATO – Processo nº 23075.071915/2018-69, 59 
solicitação aprovada por unanimidade de votos; Solicitação de Certificado de 60 
Especialista do aluno LENON SEMICEKI COSTA – Processo nº 61 
23075.070312/2018-40, solicitação aprovada por unanimidade de votos. Os 62 
processos estão aptos a serem encaminhados para apreciação por parte do 63 

Conselho Setorial. 04) AFASTAMENTOS PARA O EXTERIOR: a) O professor 64 
Nelson Rosário de Souza solicitou afastamento para a França, no período de 31 de 65 
maio a 13 de junho de 2019, para participar da banca de pós-graduação de sua 66 
orientanda de co-tutela, e para participar de outras atividades, conforme plano de 67 
trabalho a ser anexado no pedido de afastamento. O professor Nelson também 68 
solicitou liberação para afastamento para o México, no período de 29 de julho de 69 
2019 a 05 de agosto de 2019, a fim de participar do 10° Congresso Latinoamericano 70 
de Ciência Política, da ALACIP, na cidade de Monterrey. Colocado em discussão e 71 
votação, os referidos afastamentos do país foram aprovados por unanimidade de 72 
votos, ficando as atividades didáticas do referido docente sob a responsabilidade 73 
dos professores lotados no Departamento. b) O professor Francisco Paulo Jamil 74 
Almeida Marques solicitou liberação para afastamento para o Canadá, durante o 75 
período de 15 a 22 de maio de 2019, para participar de dois eventos: tratam-se dos  76 
congressos anuais da American Association for Public Opinion Research (AAPOR) e 77 
da The World Association for Public Opinion Research (WAPOR), na cidade de 78 
Toronto, com a finalidade de apresentar três trabalhos. Colocado em discussão e 79 
votação, o referido afastamento do país foi aprovado por unanimidade de votos 80 
ficando as atividades didáticas do referido docente sob a responsabilidade dos 81 
professores lotados no Departamento. c) O professor Emerson Urizzi Cervi solicitou 82 
liberação para afastamento para o México, no período de 30 de julho de 2019 a 04 83 
de agosto de 2019, a fim de participar do 10° Congresso Latinoamericano de 84 
Ciência Política, da ALACIP, na cidade de Monterrey. Colocado em discussão e 85 
votação, o referido afastamento do país foi aprovado por unanimidade de votos, 86 
ficando as atividades didáticas do referido docente sob a responsabilidade dos 87 

professores lotados no Departamento. 05) AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 2018: O 88 
Senhor Presidente colocou em discussão o resultado da avaliação das disciplinas 89 
para o ano de 2018, informando a todos os presentes acerca da demanda 90 
endereçada pela PROGRAD/CPA no processo SEI 23075.075322/2018-71 91 
(avaliação de cursos e disciplinas). Foram apresentadas todas as avaliações das 92 
disciplinas de 2018 que estavam disponíveis no sistema com o intuito de que os 93 
professores verificassem como foram avaliados. Além disso, discutiu-se o 94 
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desempenho do Departamento como um todo, a fim de aprimorar a eficiência 95 
didática dos cursos sob responsabilidade da área de Ciência Política. Após 96 
discussão: consolidou-se a impressão de que a avaliação é de extrema importância 97 
para buscar melhorias para o curso; constatou-se que houve pouca participação dos 98 
alunos e que a UFPR deveria buscar uma maior participação dos discentes nessa 99 
avaliação; que o desempenho do departamento foi considerado como „ótimo‟ e 100 
„bom‟. A chefia do Departamento assumiu o compromisso de enviar um diagnóstico 101 
sobre a avaliação das disciplinas do DECP para a Coordenação do Curso de 102 

Ciências Sociais. 06) PROJETO DE EXTENSÃO: O Senhor Presidente colocou em 103 
discussão o Projeto de Extensão do docente Rafael Cardoso Sampaio, intitulado 104 
“Curso de R para cientistas sociais”: o projeto apresentado pelo proponente é que o 105 
discente Victor Hausen, da graduação em Ciências Sociais, atue sob supervisão do 106 
professor Rafael na oferta de um curso semestral sobre o uso da linguagem de 107 
programação R para fins de raspagem, organização e visualização de dados, que 108 
será oferecido a alunos de graduação e de pós-graduação. O projeto foi aprovado 109 

de forma unânime por todos os presentes. 07) SOLICITAÇÃO MILENA: A secretária 110 
Milena Cristina Oswald informou sobre a sua aprovação no teste realizado para o 111 
curso de inglês oferecido pela PROGEPE/UFPR. O curso ocorrerá às quintas-feiras, 112 
das 08:00h às 12:00h, com início em 21/03, com duração de um semestre, em 113 
2019/1. Solicitou dispensa no horário da aula, informando que a secretaria ficaria 114 
fechada durante o período. Colocado em discussão e votação, a referida solicitação 115 

foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes. 08) OUTROS: a) Pedido de 116 
antecipação de afastamento para pós-doc: O professor Rafael Cardoso Sampaio, 117 
que teve o seu afastamento aprovado para iniciar-se em outubro de 2019, solicitou 118 
antecipação do afastamento para agosto, para a data de 05/08/2019 até 119 
04/08/2020, na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em Belo Horizonte. 120 
Colocado em discussão e votação, a referida antecipação de afastamento foi 121 
aprovada por unanimidade de votos, devendo o referido docente providenciar a 122 
documentação / formalização do afastamento com antecedência a fim de que seja 123 
possível a solicitação de professor substituto por parte do DECP. O departamento 124 
assumirá os encargos didáticos do professor. b) Disciplina de grupos de pesquisa: O 125 
Senhor Presidente colocou em discussão a questão da disciplina de grupos de 126 
pesquisa oferecida para o curso de graduação, tendo dado ciência de que o assunto 127 
está incluído na pauta da próxima reunião do colegiado do Curso de Ciências 128 
Sociais, a ser realizada no dia 22 de março de 2019. Após discussão que levou em 129 
conta as vantagens e problemas que a oferta de tal disciplina tem causado, o 130 
professor Renato sugeriu a extinção da disciplina, no que foi acompanhado pelos 131 
professores Alexsandro e Jamil. O professor Paulo Costa sugeriu que a discussão 132 
sobre a extinção fosse adiada para após a reunião de colegiado do Curso, o que foi 133 
acatado tendo em vista que o docente responsável pela disciplina em 2019/1 134 
(Adriano Codato) não estava presente. Esgotados os assuntos e nada mais 135 
havendo a tratar, eu, Milena Cristina Oswald, Secretária, lavrei a presente ata que 136 
subscrevo, juntamente com o Senhor Presidente. Tendo sido aprovada nesta data, 137 
vai assinada pelos professores presentes a esta reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-138 
.-  139 

PRESIDENTE:                                                   SECRETÁRIA: 140 


