
Ata reunião colegiado 30/9

Presentes:  Victoria Darling,  Fernando Correia  Prado,  Marcelino Teixeira,  Rogério  Giugliano, 

João  Barros  II,  Lucimara  Réis,  Gil  Félix,  Maíra  Bichir,  Flavio  Gaitán,  Élen  Schneider,  Alina 

Pacheco, Gabrieli Mendes da Silva, Jeniffer, Ruan Leite.

A  9:50 do dia  30 de setembro  começou a  reunião.  Primeiro  ponto,  informe do  professor  

Rogério  Giugliano  sobre  as  novas  normas  de  afastamento  das/dos  servidoras/es  para 

capacitação.  Sobre  o  particular,  o  prof.  Fernando  Prado  informa  que  foi  encaminhada 

reclamação em nome da Sesunila. A continuação, a discente Gabrieli da Silva informa sobre o 

andamento da semana acadêmica de 2019 e Alina informa sobre o processo de eleição da 

representação  discente  para  o  colegiado.  O  prof.  Rogério  Giugliano  informa  sobre  a 

incorporação  de  novos  integrantes  do  colegiado,  como  afirma  a  normativa  vigente,  que 

permite  que professoras/es  que  ministram aulas  no  semestre  atual  ou o anterior  possam 

participar  do  colegiado.  Há  palavras  de  agradecimento  para  as/os  professoras/es  que 

aceitaram  incoporar-se  no  colegiado.  Há  uma  discussão  sobre  o  período  de  vigência  da 

nomeação. Também há um informe sobre a nomeação do NDE. A continuação foi informado 

pelos profs. Flavio Gaitán e João Barros II que houve contatos entre a Unila e a UNSAM com 

vistas  a  assinar  um  convênio  de  cooperação  entre  ambas  as  universidades. 

ENCAMINHAMENTOS: O  Colegiado  aceitou  incluir  no  debate  a  pauta  e  declara  por 

unanimidade que declara de interesse a assinatura de convenio entre a Unila e a Universidad  

de San Martín,  da Argentina para formalizar a  cooperação entre ambas as instituições.   A  

representação estudantil sugere realizar uma assembléia para avançar com a proposta de pós  

graduação. O próximo ponto é a aprovação da ata da reunião anterior.  ENCAMINHAMENTO: 

foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. O próximo ponto da pauta é o pedido  

de diploma oficial para a estudante Luandra Todero Nascimento, aprovado em assembléia do 

curso de dia 4 de setembro do corrente ano. A representação estudantil leu um texto emotivo 

justificando a solicitação.  ENCAMINHMENTO: foi aprovado por unanimidade a concessão de 

diploma especial a discente Luandra Nascimento. O ponto 4 da pauta é o pedido do prof. Gil  

Félix  de  afastamento  para  pós-doutorado.  O  prof.  Rogério  informa  diferentes  pedidos  de 

capacitação, como também mudanças no procedimento de pedido de afastamento. Sobre o 

particular,  houve um pedido de informes à ouvidoria.  O colegiado reconhece o direito das 

trabalhadoras e dos trabalhadores à licença capacitação, como tem sido praxe no curso, mas 

diante das incertezas geradas pela nova normativa sobre afastamentos e os casos pendentes 

nos órgãos de controle da instituição. ENCAMINHAMENTO: o colegiado decide aguardar para 

tomar tal decisão após o pedido de esclarecimento ser feitos pelos mencionados órgãos. O 

ponto 5 é sobre a continuidade de reformulação do PPC e a articulação com a pós-graduação.  

Há várias falas no sentido de desvincular o processo de reforma da criação de uma proposta de  

pós-graduação.  ENCAMINHAMENTO: O colegiado decide que a reforma do PPC não estará 

vinculada  a  criação  de  uma  pós-graduação.  Decide,  também,  aclarar  que,  apesar  de  ter  

decidido em assembléia a proposta de uma pós-graduação com vínculos com a gradução do  

isso  não  significa  que  esteja  vinculado com a  reforma do  PPC.  Foi  marcada  uma reunião  

extraordinária para dia 8 de outubro, às 9.40.  A próxima reunião ordinária fica marcada para 

dia 29 de outubro, às 9.40. Nada mais havendo, eu Flavio Gaitán lavrei a ata.
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