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Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta e cinco 1 

minutos, obteve-se o quórum mínimo para início da quarta reunião extraordinária do ano 2 

de dois mil e vinte do Colegiado do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura, ECI-3 

UNILA, convocada via e-mail institucional em três de dezembro de dois mil e vinte, 4 

realizada através de videoconferência pela Plataforma Conferência Web, da Rede 5 

Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, disponível no endereço virtual 6 

https//conferenciaweb.rnp.br/webconf/herlander-da-mata-fernandes-lima e presidida pelo 7 

Coordenador do Curso, Prof. Dr. Herlander da Mata Fernandes Lima. Estiveram 8 

virtualmente presentes: Ana Carolina Parapinski dos Santos, Andre Jacomel Torii, César 9 

Winter de Mello, Edna Possan, Helenice Maria Sacht, Jiam Pires Frigo, Julio Cezar 10 

Bizarreta-Ortega, Julio Florez Lopez, Noé Villegas Flores, Rafael Oliveira Figueiredo, 11 

Ricardo Oliveira de Souza, Ulises Bobadilla Guadalupe. ORDEM DO DIA: 1. 12 

Ratificação da decisão Ad Referendum da Coordenação do Curso determinando a 13 

equivalência entre as disciplinas de ECI0122 - Cálculo Numérico para Engenharia 14 

e MAT0098 - Cálculo Numérico: A decisão Ad Referendum foi aprovada por 15 

unanimidade entre os presentes. O discente Rafael Oliveira Figueiredo pediu a palavra e 16 

solicitou que nas próximas reuniões fossem pautados os demais componentes de Cálculo 17 

para que tenham suas equivalências consideradas. 2. Ratificação da decisão Ad 18 

Referendum da Coordenação do Curso aprovando os Planos de Ensino do terceiro 19 

ciclo do Ensino Remoto Emergencial: O colegiado aprovou por unanimidade os Planos 20 

de Ensino referentes ao 3º Ciclo ERE: ECI0053-Concreto Protendido e ECI0112 - 21 

Aspectos Legais e Ambientais na Indústria da Construção. 3. Análise e decisão sobre o 22 

pedido de licença do professor Júlio Florez Lopez para tratar de assuntos 23 

particulares nos próximos três anos (15/02/2021 a 14/02/2024): O professor Herlander 24 

solicitou manifestação dos demais membros do Colegiado sobre o ponto de pauta, no qual 25 

o professor Ulises iniciou comentando que a distribuição de aulas será complexa e que os 26 

docentes da área de Estruturas ficarão sobrecarregados nos próximos três anos, e que 27 



apesar da resposta da Direção, que se faça todo o possível, insistindo com a PROGEPE, 28 

no sentido de conseguir um docente substituto PSS para cobrir a ausência do professor 29 

Julio Florez Lopez. Ressaltou ainda que o processo irá passar pelo Centro Interdisciplinar 30 

e pelo CONSUNI, para posteriormente, ir às instâncias superiores e PROGEPE. Na 31 

sequência, o discente Rafael apresentou a preocupação quanto à sobrecarga dos demais 32 

docentes que irão assumir os componentes, pois os conteúdos ministrados pelo professor 33 

Julio Lopez são complexos. O professor Andre disse que analisaram a viabilidade de 34 

assumir tais turmas e que será ‘pesado’; alertou que o afastamento irá além do período 35 

remoto e que se aplicará ao ensino presencial; comentou sobre a necessidade de 36 

reformular o PPC do curso e reduzir essa carga horária no futuro; lembrou ainda, de 37 

quando foi coordenador, que a contratação de professor substituto não é ilegal, mas não 38 

é obrigatória, que a gestão irá ponderar outros fatores. O professor Jiam, na condição de 39 

diretor, afirmou que consegue se comprometer até final de seu mandato, na tentativa de 40 

conseguir o professor substituto, mas ressaltou que não há vagas hoje, pois as vagas de 41 

substitutos ficam com a PROGEPE, sendo gerida por eles e não havendo rateio entre os 42 

Institutos, mas há substituições anteriores se encerrando e irá tentar essas vagas. O diretor 43 

compartilhou sua preocupação em serem três anos diretos e perguntou se não poderia ser 44 

um período menor de afastamento e futuramente renovar esse tempo em nova reunião. 45 

Explicou que pode ter no máximo vinte por cento de afastamentos no setor, que há oitenta 46 

professores, assim é possível até dezesseis vagas de substitutos, e que hoje há doze 47 

professores visitantes, sobrando quatro vagas para todos os afastamentos, tais como 48 

licença-maternidade, afastamentos de saúde, doutoramento e afins, e por isso o ILATIT 49 

está sem vagas para contratação de substitutos atualmente. Ressaltou ainda que mesmo 50 

que consiga uma vaga, esta poderá demorar por causa dos procedimentos da PROGEPE, 51 

que parece não compreender a importância de uma contratação PSS, que costuma levar 52 

até quatro meses para contratar um docente. Em continuidade, a professora Edna, como 53 

coordenadora da Pós-Graduação, informou que todos os professores da Pós-Graduação 54 

estão de acordo com o afastamento do professor Julio Florez Lopez, mas alertam quanto 55 

a sobrecarga dos professores de Estruturas, frisou também a importância de 56 

lutar/brigar/insistir pela vaga de substituto para o professor Julio Florez Lopez, para que 57 

seja possível atender demandas de reoferta de disciplinas de Estrutura que costuma ter 58 

muita retenção de discentes. Sobre este assunto o coordenador prestou esclarecimentos 59 

sobre: (i) a indisponibilidade de vaga no ILATIT para contratação de professor substituto 60 

para substituir o professor Júlio Florez Lopez durante o período de licença (vide email da 61 

direção do ILATIT em anexo); (ii) o fato de a manifestação de disponibilidade dos 62 

docentes da área de estruturas em distribuir a carga didática do professor Júlio Florez 63 

Lopez entre si não poder se estender por um período de três anos devido à 64 

imprevisibilidade do futuro (vide declaração dos docentes em anexo); e (iii) o fato de não 65 

ser razoável e muito menos responsável, na conjuntura atual, tornar o curso de Engenharia 66 

Civil de Infraestrutura e a UNILA reféns de uma decisão de gestão por um período tão 67 

extenso. Desse modo, foi proposto o seguinte texto para votação: conceder licença ao 68 

professor Júlio Florez Lopez para tratar de assuntos particulares pelo período de 69 

UM ANO (de 15/02/2021 a 14/02/2022). O docente poderá solicitar anualmente que o 70 

colegiado conceda a prorrogação da sua licença até um limite de três anos. O professor 71 



Ulises e professora Edna consideram que o professor Julio deveria se manifestar sobre a 72 

proposta apresentada. O professor André lembrou que já houve um caso anterior, da 73 

professora Helenice Maria Sacht, que teve um substituto PSS na época, além do fato de 74 

que está é uma licença à critério da Administração e não um direito do servidor. Na 75 

sequência, o professor Jiam falou novamente e parabenizou a ideia proposta pela 76 

coordenação, comentando que os afastamentos para doutorado estão sendo realizados 77 

assim: renovando conforme possibilidades. Sobre a complexidade de conseguir vagas de 78 

substitutos nesse momento, relatou o caso de um docente de Engenharia de Materiais, que 79 

foi aprovado em concurso, mas está impossibilitado de ser chamado e efetivado devido 80 

ao fato de ser uma vaga docente conquistada via emenda partidária, e estas estão proibidas 81 

de contratação até dezembro de dois mil e vinte um, por força de decreto federal, o que 82 

corrobora com sua preocupação em aprovar um afastamento por três anos direto, pois 83 

uma decisão de hoje poderá prejudicar o curso no futuro. Foi passada a palavra ao 84 

professor Julio Flores Lopez, que agradeceu aos colegas de Estruturas por assumirem sua 85 

carga horária e esclareceu o porquê da solicitação de afastamento, informado que sua 86 

esposa fará doutoramento em uma Universidade na China e ele pretende acompanhá-la; 87 

comprometeu-se em alterar o formulário de solicitação, aceitando as condições propostas 88 

pela coordenação de afastamento pelo período de um ano e solicitando as devidas 89 

prorrogações, condicionadas ao momento em que a Instituição estiver passando no futuro. 90 

Foi esclarecido que não será necessário alterar o formulário, pois na ata estará definido o 91 

período de um ano e prorrogável por mais dois, além de que o docente não precisará se 92 

apresentar presencialmente para solicitar as respectivas prorrogações. Antes da votação, 93 

o professor Ulises sugeriu dois encaminhamentos: votar em afastamento pelo período de 94 

um ano ou três anos direto; o professor André sugeriu votar no encaminhamento dado 95 

pela Coordenação ou em algum outro possível encaminhamento sugerido pelos demais 96 

membros do Colegiado. Após argumentação, deliberou-se que a Coordenação trouxe uma 97 

proposta que foi prontamente acatada pelo solicitante, assim, optou-se por votar no 98 

seguinte encaminhamento: conceder licença ao professor Júlio Florez Lopez para 99 

tratar de assuntos particulares pelo período de UM ANO (de 15/02/2021 a 100 

14/02/2022). O professor Julio Florez Lopez se ausentou da reunião durante a votação. O 101 

professor Jiam alertou que o interessado precisará solicitar renovação do seu afastamento, 102 

monitorando as datas para não deixar vencer os prazos, além do fato de que as datas serão 103 

confirmadas somente após a aprovação do Centro Interdisciplinar, do CONSUNI e, 104 

finalmente, após a publicação de portaria de afastamento pela PROGEPE. Iniciou-se 105 

então a votação, na qual foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado 106 

presentes na reunião, o afastamento para tratar de assuntos particulares do professor Julio 107 

Florez Lopez pelo período de UM ano, entre fevereiro de dois mil e vinte e um até de 108 

fevereiro de dois mil e vinte e dois, prorrogável por igual período, até o prazo máximo de 109 

três anos, e que quaisquer renovações de prazo devem ser solicitadas pelo docente 110 

interessado, com a antecedência necessária para deliberação em reunião do Colegiado de 111 

ECI. Encerrada a votação da pauta da reunião, o professor Herlander questionou os 112 

colegas sobre as dificuldades encontradas pelos docentes durante o Ensino Remoto. Nada 113 

mais havendo para ser debatido, deu-se por encerrada a reunião às dez horas e dez 114 

minutos. Eu, Márcia Medeiros, Assistente em Administração, lavrei esta ata que será 115 



assinada por mim, secretária, e pelo presidente do Colegiado. São anexos desta ata: 1. 116 

E-mail de convocação para a reunião e seus respectivos anexos. 117 

 118 

Márcia Medeiros    Herlander da Mata Fernandes Lima 119 

Secretária      Presidente 120 


