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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE FILOSOFIA DA UNILA.

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE FILOSOFIA

Ata da Sessão Ordinária do Colegiado do Filosofia, realizada no dia
10 de julho de 2020, às 15 horas e 30 minutos, no ambiente virtual
Conferência WEB.

As 15 h e 30 minutos, de 10 de julho, de dois mil e vinte, reuniram-se no ambiente virtual, por meio
da  ferramenta  Conferência  WEB,  o(a)s  professore(a)s,  técnicos(a)s  e  discentes  do  Curso  de
Filosofia, do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP). Estiveram
presentes na reunião a coordenadora do Curso, Idete Teles, o(a)s professores(a)s João Roberto, Tito
Alencar,  Maria  Luz,  Patrícia  Nakayama,  Rogério  Campos,  Werner  Euler;  o(a)s  representantes
discentes,  Alana Fernanda, Alysson Lopes, Fernanda Marinho,  e eu servidor do apoio e redator
desta ata, Jonatas Camargo. Na sequência, a coordenadora submeteu à apreciação as propostas de
pauta progressivamente enumeradas.

PAUTAS

1-Coordenação pro tempore: portaria 6/04/20: A coordenadora Idete abriu a pauta comentando
sobre a sua chegada à coordenação de curso durante o período de quarentena, o que de certo modo
complicou um pouco, tendo em vista as inúmeras burocracias que são necessárias para se atuar no
cargo. Salientou que está aprendendo a lidar com as atribuições do cargo e pediu a compreensão e a
colaboração de todos. Em razão do seu mandato ser pró-tempore, a professora falou também sobre a
necessidade  do  colegiado  se  organizar  e  pensar  uma  forma  de  rodízio  para  que  todos  os
professore(a)s do curso em algum momento assumam a coordenação.
2-Representação discente no colegiado:  A coordenadora informou que houve uma mudança na
representação discente  do  colegiado,  sendo que os  novos  titulares  a  partir  de  então  são o (a)s
discentes, Alana Fernanda, Alisson Lopes e Fernanda Marinho.
3-Renovação contrato professor/a visitante (um ano): Maria Luz Mejias Herrera (novembro
2020/2021),  Stefano  Busellato  (julho  2020/2021)  e  Werner  Euler  (agosto  2020/2021):  A
coordenadora informou que já solicitou à PROGEPE, via memorando a renovação dos contratos dos
três professores visitantes do curso e os trouxe como ponto de pauta para o colegiado deliberar
sobre.  A  professora  Patrícia  comentou  que  por  se  tratar  de  um  processo,  as  solicitações
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encaminhadas pela coordenação serão analisadas pela PROGEPE, que decidirá pela renovação ou
não dos mesmos. Com relação a deliberação do colegiado, Patrícia disse que não é necessária, pois
a  coordenação,  desde  que  haja  necessidade,  tem  autonomia  para  solicitar  a  renovação  desses
contratos. Em consulta ao colegiado, todos os membros aprovaram a renovação dos contratos dos
professores visitantes.
4-Apreciação do Regimento Interno do NDE do curso de filosofia:  A coordenadora informou
que o regimento do NDE havia sido enviado para análise ao DENDC, que por sua vez analisou e
devolveu ao curso, com algumas sugestões técnicas de adequação. Posteriormente, o NDE se reuniu
para realizar as adequações sugeridas e submeteu o regimento ao colegiado para deliberação. De
forma unânime todos os presentes aprovaram o regimento interno do NDE.
5-Trancamento  total  de  curso:  Paulo  Carvalho  Ferreira  Júnior;  Cristiane  Rodrigues
Francisco: A coordenadora informou que precisou aprovar ad referendum esses dois trancamentos,
em função da pandemia. De forma unânime o colegiado aprovou o trancamento total de curso por
um semestre para os estudantes acima citados.
6-Carta dos discentes de filosofia ao colegiado (encaminhamentos): Professora Idete comentou
que após o recebimento da carta feita pelos discentes algumas ações foram tomadas. Uma delas foi
realizar em conjunto com o centro acadêmico, um levantamento das  necessidades e vulnerabilidade
dos discentes  do curso.  O que chamou a atenção da professora foi o alto  índice de estudantes
solicitando auxílio psicológico. A coordenadora salientou que alguns alunos já recebem atendimento
psicológico  da  universidade,  no  entanto,  muitos  ainda  não  tem sequer  condições  de  receber  o
atendimento  virtual,  fato  esse  agravado  pela  falta  de  equipamentos  que  possibilitem  esse
atendimento, como o computador e a internet. Com relação a alimentos, o levantamento constatou
que boa parte dos alunos está recebendo ajuda nesse sentido, exceto aqueles que possuem dietas
específicas, como os que possuem intolerância ao glúten e a lactose, que não são contemplados
pelas  cestas  básicas  comuns.  Nesse  sentido,  foi  criada  a  vaquinha  online  para  atender  essas
necessidades  específicas.  Professora  Patrícia  perguntou  aos  discentes,  qual  o  posicionamento
descrito na carta com relação a política de educação a distância e o ensino remoto.  O discente
Alysson respondeu que inicialmente os alunos misturavam e se confundiam com os termos “política
de educação a distância” e “ensino remoto”. Contudo, no decorrer da reunião, os termos foram
sendo  esclarecidos,  chegando  a  conclusão  que  apesar  das  nomenclaturas,  os  termos  possuíam
igualdade  na  prática.  Dessa  forma,  os  discentes  se  posicionaram contrários  tanto  a  política  de
educação a distância, quanto o ensino remoto durante a pandemia. Alysson lembra ainda que um
dos  levantamentos  dos  discentes  na  carta,  era  a  solicitação  de  que  os  docentes  do  curso  se
manifestassem publicamente a respeito desse assunto. O discente Alan, questionou sobre a verba do
instituto, se ela só poderia ser usada em ações de pesquisa e extensão. Professora Patrícia esclareceu
que segundo reunião do Consuni foi destinada uma verba do instituto para auxílio aos estudantes, e
que realmente o Instituto não tem prerrogativa para alterar a verba destinada a pesquisa e extensão,
pois  não  está  na  sua  alçada.  O  servidor  Jonatas  esclareceu,  com relação  a  verba  do  instituto
destinado ao auxílio dos estudantes. Segundo a última reunião do Consuni, ocorrida no dia 15 de
junho,  na  qual  deliberou  pelo  seguinte:  As  verbas  do  instituto  de  Diárias  e  Passagens  (R$
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21.613,30),  Fretamento  de  transporte  (R$  22.500,00)  e  Semana  acadêmicas  dos  cursos  (R$
17.500,00)   fossem  realocadas  para  auxílio  aos  estudantes  do  ILAESP,   em  situação  de
vulnerabilidade, diante do quadro de pandemia, em função do COVID-19.  Professora Idete disse
ser contrária a política de educação a distância e ao ensino remoto, principalmente em função da
deficiência material dos estudantes e professores, tanto na questão pedagógica, quanto estrutural.
Professor  João  Barros  se  posicionou  contrário  ao  fato  de  professores  e  estudantes  assumirem
responsabilidades do ensino remoto, sem o devido suporte (administrativo e tecnológico) por parte
da instituição. Salientou que não é contrário à ideia dada realidade de pandemia, mas que o ensino
on-line conte com o devido suporte físico, administrativo e de capacitação para os envolvidos e que
seja  apenas  em tempos  de  isolamento  por  condições  sanitárias.  O  professor  indagou  ainda  se
alguém tinha informações a respeito do suporte na UNILA, caso a instituição viesse oferecer o
ensino a distância. Professora Patrícia disse que recentemente a COSUEX e a COSUEN, aprovaram
a minuta de resolução de implementação da Política de Educação a Distância da Unila. A professora
como membra da COSUEN, disse que votou contra a minuta, contudo a relatoria foi aprovada e
continuou seus trabalhos.  Segundo a professora,  a modalidade EAD no Brasil  é um prejuízo a
atuação docente, pois precariza e sucateia ainda mais o trabalho e pode representar uma verdadeira
falência  no  ensino  público,  especialmente  em  universidades  novas,  como  a  UNILA,  que  não
consolidou de maneira sólida seus cursos presenciais. E com relação ao suporte da UNILA, dentro
da proposta da educação a distância, a professora, respondeu ao professor João Barros que segundo
a proposta, haverá um suporte, contudo, não foi explicitado de maneira clara de que forma esse
suporte acontecerá. Professor Rogério, através do chat, escreveu ser contrário a política de educação
a distância a ao ensino remoto. Professor Werner disse que até o presente momento não tem uma
opinião  formada sobre  o  assunto,  no  entanto  irá  pesquisar  sobre  o  assunto  para  chegar  a  uma
conclusão.  O  servidor  Tae,  Jonatas  Camargo,  tendo  em vista  a  última  portaria  do  MEC,  que
suspendeu  as  aulas  presenciais  nas  universidades  até  dezembro,  entende  que  possivelmente  as
universidades  serão  pressionadas  pelo  próprio  MEC nesse  segundo semestre  a   desenvolverem
atividades de ensino remotas. Dessa forma, ficar atentos e se inteirar sobre o assunto é a sugestão do
servidor.  Professora  Patrícia  considera  importante  o  colegiado  se  manifestar  sobre  o  assunto
publicamente. Como encaminhamento foi deliberado a construção de uma carta de repúdio que será
escrita  via  google  docs,  pela  professora  Patrícia  em  conjunto  com  os  demais  professores,  e
posteriormente será enviada para a Reitoria, Progepe e Prograd. As pautas, 7 e 8 foram consideradas
prerrogativas do NDE, dessa forma foram retiradas desta reunião. Sem mais, eu, Jonatas Camargo,
junto com a coordenadora Idete  Teles,  lavramos esta  ata,  que se aprovada,  será assinada pelos
demais. Foz do Iguaçu, 10 de julho de 2020.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/07/2020

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO NÂº 2/2020 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(NÂº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 04/08/2020 13:16 ) 
TITO ALENCAR FLORES 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1925894

(Assinado eletronicamente em 05/08/2020 17:20 ) 
JOAO ROBERTO BARROS II 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1994998

(Assinado eletronicamente em 05/08/2020 14:23 ) 
ROGERIO GIMENES DE CAMPOS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2144311

(Assinado eletronicamente em 14/08/2020 15:31 ) 
JONATAS DE PAULA CAMARGO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

2164209

(Assinado eletronicamente em 04/08/2020 13:01 ) 
IDETE TELES DOS SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO

1679316

(Assinado eletronicamente em 14/08/2020 13:54 ) 
PATRICIA NAKAYAMA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2268518

(Assinado eletronicamente em 07/08/2020 16:30 ) 
MARIA LUZ MEJIAS HERRERA 

PROFESSOR VISITANTE

2996391

(Assinado eletronicamente em 05/08/2020 11:18 ) 
WERNER LUDWIG EULER 

PROFESSOR VISITANTE

1927538
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